
 

 

Nr sprawy LZU4-241A-142.143/17     Lublin dnia 16.06.2017r. 
 
Dotyczy: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie §23, związku z §22 ust.1 
pkt.1 i §2 ust.1 pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 – Dostawa 
urządzeń do węzła cieplnego (PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie; Zadanie Nr 2 – Dostawa urządzeń do 
węzła cieplnego (PC-1) przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot 
postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 12.06.2017r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi 
→ Przetargi/ pod nr sprawy: LZU4-241A-142.143/17.  
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SWZ 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. - jako Zamawiający informuje, że w dniu: 
14.06.2017r. wpłynęło zapytanie z dnia 13.06.2017 r. (L.dz. 2948/17) o treści: „Analizowałem postępowanie 
na dostawę wymienników ciepła LZU4-241A-142.143/17 i mam wątpliwości co do terminu realizacji. 
Producent określił czas konieczny na wykonanie wymienników na 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. 
W tym przypadku termin wykonania zamówienia musiałby być wydłużony do dnia 21-28 lipca. (w ogłoszeniu 
do 10 lipca). Proszę sprawdzić, czy możemy na tym etapie zaktualizować termin dostawy.” 

Wobec powyższego Zamawiający – wnosi zmianę, w tym zmiany terminów, do treści Ogłoszenia o 
zamówieniu i SWZ poprzez wprowadzenie poniższych zmian: 

 
 I.  Zmiana treści „Ogłoszenia o zamówieniu”: 

 zmianie ulega zapis w tabeli Ogłoszenia pod nazwą „Termin wykonania zamówienia” „Zadanie Nr 1, 
Zadanie Nr 2 – do dnia 28.07.2017r.” 

  II. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia : 

zmianie ulega zapis w Części V pn. „Termin wykonania zamówienia. Realizacja przedmiotu 
zamówienia w ramach: Zadania Nr 1 – do dnia 10.07.2017r.; Zadania Nr 2 – do dnia 10.07.2017r.”, 
który otrzymuje brzmienie: Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach: Zadania Nr 1 – do dnia 
28.07.2017r.; Zadania Nr 2 – do dnia 28.07.2017r..” 

  III. Zmiana treści FORMULARZA OFERTOWEGO Załącznika Nr 2 do SWZ : 

Zmianie ulega zapis w części I. ust. 3 „Akceptuję termin i miejsce dostawy: do dnia 28.07.2017r. 
(dotyczy Zadania Nr 1, Zadanie Nr 2,) do magazynu LPEC S.A. ul. Ceramiczna 3, 20-150 Lublin. 
 

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę warunków udziału ani terminu składania ofert, które 
zostały określone w Ogłoszeniu i innych zapisach w SWZ. 

Powyższe zmiany stanowią integralną część Ogłoszenia oraz SWZ w/w postępowania oraz są 
wiążące. Zmiany te należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia oraz SWZ nie ulegają zmianie.  
 

Otrzymują: 
1 x wszyscy Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty 
1 x LZU4  a/a. 
 

 

 

http://www.lpec.pl/

