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PI/DF/2015        Słupsk, dnia 09.12.2015 r. 

     
 

Wykonawcy ubiegaj ący  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 
 

dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „W ykonanie dokumentacji 
projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji f otowoltaicznej o mocy około 250 
kW oraz pompy ciepła typu „woda-woda” – sprawa nr 2 4/PI/2015. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 

I. Zamawiający zmienia treść pkt. 9.1.2) Instrukcji Dla Wykonawców (IDW), który otrzymuje brzmienie: 
 
2)   Posiadania wiedzy i do świadczenia:   

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:  
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: 
- co najmniej 1 zamówienie polegaj ące na wykonaniu projektu dla budowy instalacji 

fotowoltaicznej „ON GRID” o mocy zainstalowanej min imum 100kW oraz  
- co najmniej 1 zamówienie polegaj ące na wykonaniu projektu budowlanego pompy 

ciepła o mocy nie mniejszej ni ż 100 kW. 
 
 

II. Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 15.12.2015 r. do godz. 10:00, a termin 
otwarcia ofert na dzień 15.12.2015 r. godz. 10:15.  
W związku z powyższym treść pkt. 17 i 19 IDW otrzymuje brzmienie: 
 
17. Miejsce termin i sposób zło żenia ofert. 
17.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: sekretariat – pokój nr 11, 
budynek A, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk -  w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 15.12.2015 do godziny 10:00 
 
17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę należy opisać następująco:  
„Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-2 00 Słupsk.   
Oferta w postępowaniu na:  
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o 
mocy około 250 kW oraz pompy ciepła typu „woda-woda ” 
Nie otwierać przed dniem 15.12.2015; do godziny 10:15.” 
 
19. Miejsce i termin otwarcia ofert 
19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 16, budynek D, ul. Elizy 
Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk  
 

w dniu  15.12.2015 r. o godzinie 10:15 
  
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
09.12.2015 r.          


