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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I zmian SIWZ - w sprawie Nr 18/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2." (filtry 
workowe) 

Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział X I I I ..Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez 
Zamawiającego" zgodnie z ust. 3 wprowadza następujące zmiany SIWZ: 

Rozdział V. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia." 
Poniższy zapis otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie wybór wariantu do realizacji. 
W przypadku wyboru któregokolwiek wariantu Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z 
wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku braku podpisania umowy na uzyskanie 
finansowania zadania w ramach programu priorytetowego Nr 5.8 „ Międzydziedzinowe Energia 

Rozdział V I I I . SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu." 
Ust. 1. Pkt. 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonanie co najmniej 1 instalacji w oparciu o filtry workowe na kotłach zainstalowanych za kotłem 
rusztowym opalanym węglem kamiennym o gwarantowanej umową skuteczności odpylania poniżej 
<100 mg/m3u w dla wariantu I i <30 mg/m3u dla wariantu I I wykonanych w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów 
dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -
Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych robót. 
W związku z wprowadzonymi zmianami treść załącznika „(Załącznik Nr 6 do SIWZ) zmienia 
dotycliczasowe brzmienie. 

W/w załącznik dołączono do Cz. I zmian SIWZ. 

Plus". 

Z poważaniem 

V 
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