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 Szczecin, 23 maja 2022 r 

  

 

 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, o mo-

dyfikacjach Załączników nr 2 i nr 8 do zapytania ofertowego prowadzonego 

w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.: „Rozdzielenie wę-

zła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”, o 

treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpo-

wiedzi. W konsekwencji został też wyznaczony nowy termin składania 

ofert. 

 

W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zmianie ulegają zapisy w tabelach 

dotyczących rozbicia finansowego w Załączniku na 2 - Załącznik nr 2 – 

Formularz Cenowy oraz w Załączniku nr 8 – wzór Umowy w § 9 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI. 

Było: 

Zadanie / Etap  
Kwota 
podana w 
brutto 

Kwota 
podana w 
netto 

1) 
Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 119   

2) 
Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 125   

3) 
 Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 133   

4) 
Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 139   

5) 
Przełączenie sieci cieplnej z niskich 

na wysokie parametry   

6) 
Sieci i przyłącza do budynku przy 

ul. Jasnej 25, 31 i 37   
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7) 
Budowę dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 25   

8) 
Budowę dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 25   

9) 
Budowę dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 25   

10) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

Łączna kwota za Roboty Budow-

lane  (suma) poz. 1 do 4   
 

Jest: 

 

Kwota 

podana w 

brutto 

Kwota 

podana w 

netto 

1) 
Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 119   

2) 
Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 125   

3) 
 Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 133   

4) 
Budowa dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 139   

5) 
Przełączenie sieci cieplnej z niskich 

na wysokie parametry   

6) 
Sieci i przyłącza do budynku przy ul. 

Jasnej 25, 31 i 37   

7) 
Budowę dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 25   

8) 
Budowę dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 31   

9) 
Budowę dwufunkcyjnego węzła 

cieplnego przy ul. Jasnej 37   

10) Budowa kanalizacji teletechnicznej   
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Łączna kwota za Roboty Budow-

lane  (suma) poz. 1 do 10 
 

 
 

 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów w 

Zapytaniu ofertowym i SIWZ: 

Punkt 17 podpunkt 17.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

„17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

17.1. Ofertę w postępowaniu składa się drogą elektroniczną. Wyko-

nawca winien przesłać ofertę wykonania zamówienia na adres 

mailowy paulina.zawistowska@sec.com.pl w terminie do 

dnia 25.05.2022 r. do godz. 13:00. Oferta powinna być podpi-

sana podpisem elektronicznym.” 

Jest: 

„17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

17.1. Ofertę w postępowaniu składa się drogą elektroniczną. Wykonawca 

winien przesłać ofertę wykonania zamówienia na adres mailowy 

paulina.zawistowska@sec.com.pl w terminie do dnia 27.05.2022 

r. do godz. 13:00. Oferta powinna być podpisana podpisem elektro-

nicznym.” 

 

Punkt 19 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

„19. Otwarcie ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godzinie 13:15.” 
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Jest: 

„19. Otwarcie ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 13:15.” 

 


