
    
 

 

 

NZ – 242 – 25.1 / 2022          Ciechanów, dnia 08.11.2022r. 

        Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: Cz. I zmian SWZ - Nr referencyjny 25/2022, SWZ z dnia 14.10.2022r. „Budowa sieci ciepłowniczych 

(Mazowiecka/Mleczarska) – 2 zadania: 

Zadanie 1. 

1.1. Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej pomiędzy ulicami Mazowiecką i Tysiąclecia w 

Ciechanowie. 

1.2. Wymiana izolacji termicznej rurociągów kanałowej sieci ciepłowniczej ul. Mazowiecka. 

Zadanie 2.  

2.1. Budowa podziemnej sieci ciepłowniczej na części działek nr ewid. 24, 105/2 (50-Szczurzyn) przy 

ul. Mleczarskiej w Ciechanowie 

2.2. Wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i zbuduj” pod nazwą: Przebudowa i 

modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane 

wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi: 

a)Węzeł grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych - 1 szt., 

długość ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych - 2 szt. 

b) Modernizacja węzła indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A, budowa indywidualnego kompaktowego węzła 

cieplnego - 1 szt. 

Zamawiający na podstawie punktu 11.5 SWZ - Rozdział 11  „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez 

Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów” „11.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ.”, 

wprowadza następujące zmiany SWZ: 

SWZ Rozdział 16. „Opis sposobu przygotowania ofert”. 

Obecne zapisy:  

ust. 16.18. „Oferty muszą zostać złożone w terminie do dnia 14 listopada 2022 roku do godz. 09:00” 

Zapisy po zmianie: 

ust. 16.18. „Oferty muszą zostać złożone w terminie do dnia 21.11.2022 roku do godz. 09:00” 

Obecne zapisy:  

ust. 16.22. „Otwarcie ofert bez udziału Oferentów nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej                         

Sp. z o.o.; ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów w dniu 14 listopada 2022 roku o godz. 12:00” 

Zapisy po zmianie: 

ust. 16.22. „Otwarcie ofert bez udziału Oferentów nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej                         

Sp. z o.o.; ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów w dniu 21.11.2022 roku do godz. 12:00” 

 
Zatwierdził: 

 

Prokurent Spółki                                              Prezes Zarządu 
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