
 

Warszawa dnia: 16.05.2019 r. 

 

Aneks nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 230-8-28/19/AC  

z dnia 29.04.2019 r. dotyczący postępowania zakupowego na remont podpór kulowych 

 rurociągu pary o średnicy DN 300 mm, na odcinku biegnącym 

 w Kolejowym Moście Gdańskim 

§ 1 

Zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymują treść: 

1.   pkt. IV: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia, do czasu 

zakończenia przerwy technologicznej w dostawie pary przewidzianej w 2020 roku                       

oraz wykonania zadania etapami (informacja o terminie tej przerwy Wykonawca otrzyma 

najpóźniej 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia przerwy technologicznej w 2020 roku).  

b) Termin przerwy technologicznej w 2019r.: 01 lipca do 14 lipca 2019r.   

c) Warunkiem wydłużenia zamówienia jest przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji, 

rurociągu pary po każdym etapie realizacji prac w roku 2019 i 2020.  

 

2.   pkt XI, ppkt 15: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 

15. Koperta z ofertą powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz opatrzona 

nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, a ponadto oznakowana jak niżej: 

„OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont podpór kulowych 

rurociągu pary o średnicy DN 300 mm, na odcinku biegnącym w Kolejowym 

Moście Gdańskim” 

Dział Zakupów Budowlanych i Remontowych 

Nie otwierać przed: 27.05.2019r., godz. 15:00 

 

3. pkt. XII, ppkt 3): MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

3. Termin składania ofert wstępnych upływa w nieprzekraczalnym terminie  

w dniu: 27.05.2019r. do godziny 15:00. 

 



 

 

4. pkt. XVI:  WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  

 

dodano pkt 6)   

Zamawiający przewiduje płatności częściowe, tj. płatność za usługę pierwszego etapu 

będzie zależna od procentowego stopnia wykonania zadania (ilość wykonanych i 

odebranych kompletnych podpór kulowych na Kolejowym Moście Gdańskim). Po 

zakończeniu realizacji pierwszego etapu zamówienia, płatność nastąpi po podpisaniu 

częściowego protokołu odbioru robót bez uwag, zgodnie z SIWZ i Projektem Umowy. 

Pozostała część wynagrodzenia umownego, zostanie wypłacona po całkowitym 

zrealizowaniu Przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu końcowego protokołu odbioru 

robót bez uwag. 

 

§ 2 

Pozostałe warunki SIWZ nr 230-8-28/19/AC z dnia 29.04.2019 r. pozostają nie zmienione. 

 


