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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę pn.: „Kompleksowa dostawa 
wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E dla Centrum Opieki nad 
Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie” 

 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Zapytania Ofertowego (ZO) w następującym zakresie: 
 
1. Rozdział III pkt 5 ZO otrzymuje brzmienie: 

„5. Cena wskazana w pozycji „Łączna Cena Oferty brutto wszystkich lokalizacji (suma pozycji 
„Cena oferty brutto” z punktów 1-10 )” wskazana w załączniku nr 1 do ZO, służyć będzie 
wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenia za 
realizację zamówienia będą prowadzone w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe 
podane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do ZO i rzeczywiste zużycie gazu.” 

 
2. Rozdział VI pkt 3 ZO otrzymuje brzmienie: 

„3. Istotne postanowienia, które należy wprowadzić do umowy: 
1) Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane: 

„Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-
030-94-10 

Płatnik:  Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. 
Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie” 

2) Faktury należy przesyłać na adres Płatnika. 
3) Płatności zostaną dokonane każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT. 
4) Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury. 
5) Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na 
zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.” 
 

3. Rozdział VIII pkt 1 ZO otrzymuje brzmienie: 
„1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupa E) do budynku: 
1) przy ul. Wszystkich Świętych 66 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-2.1), 
2) przy ul. Narożnej 48 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-4), piec – Brojte typ 

Energy Top z zasobnikiem oraz Kocioł żeliwny Buderus G144ECO, moc 28kW, 
3) przy ul. Mokrej 23 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec - Vaillant 

atmoCompatct, moc 24 kW, 
4) przy ul. Jana Pawła II 43/7 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec z 

zasobnikiem Vaillant, 
5) przy ul. Chojnickiej 61 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6), piec - VIESSman 

Litola, moc 29 kW,  
6) przy ul Śląskiej 12/5 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec- typ Niedźwiedź 

KL Z 35 Saunier Duval, moc 24kW.  
7) przy ul. Śląskiej 8/3 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6), junkers,  
8) przy ul. Pokładowej 20 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec Dietrich z 

zasobnikiem,  
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9) przy ul. Łosiowej 5 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-4) piec - Vaillant VK-36/4-1 
XEU, moc 37 kW,  

10) przy ul. Jarowita 10/5 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-2.1), kuchenka gazowa.” 
 

2. Rozdział VIII pkt 6 ZO otrzymuje brzmienie: 
„6. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 

01.01.2021, i nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy, lub po skutecznym zgłoszeniu zawarcia nowej umowy do Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej, do 31.12.2021 r. Obecnym sprzedawcą jest: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z 
o.o. Warszawa.” 

 
3. Załącznik nr 1 do ZO otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej modyfikacji. 
 

 
 
 
Pozostałe zapisy ZO pozostają bez zmian. 
 


