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do wszystkich Wykonawców    
 

 

Dotyczy: postępowania nr 5/2020 pn. 

Nazwa projektu:  

„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” 

 
Zadanie nr 1: 

"Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulic Grunwaldzkiej, 

Głowackiego i Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu - budowa przyłączy ciepłowniczych, montaż węzłów 

i ciepłomierzy do 17 budynków" 
Zadanie nr 2: 

"Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów do budynku  

przy ul. Powstańców 1-3 w Kędzierzynie-Koźlu" 
Nazwa projektu:  

„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście  

i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” 
Zadanie nr 3: 

"Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku  

przy ul. Bałtyckiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu" 
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Informujemy, iż z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane przez wirus SARS-CoV-2, a co za tym 
idzie na możliwe utrudnienia w dostępie do instytucji bankowych lub ubezpieczeniowych, Zamawiający 

wydłuża termin na przedłużenie przez Wykonawców okresu ważności wadium lub na wniesienie nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą do dnia 1 kwietnia 2020 r do godz. 15:00.    

Nie zostaje natomiast wydłużony termin na złożenie oświadczeń Wykonawców o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Oświadczenia należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 

31.03.2020 r. do godz. 13:00.  

 

Zamawiający informuje również, że uzna oświadczenie złożone w formie dokumentu podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy wadium będzie wnoszone w formie innej niż 

w pieniądzu, uznane będzie również przesłanie dokumentu w formie oryginału dokumentu podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, uznane będzie również przesłanie w wymaganym terminie skanu podpisanego dokumentu 

pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mzec-kk.pl, a następnie dostarczenie oryginału dokumentu do 
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 r. 

 

 

Zarząd         

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
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