
SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin 
tel.: 91 44 27 100, faks: 91 44 27 101 

Szczecin, dnia 08.12.2016 r. 

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

SCŚ-SO.331.11.2016.MG 

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym na usługi społeczne                 
pn. „Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń 
rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w Szczecinie w 2017 
roku” 

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do ogłoszenia w następującym zakresie: 

- zmienia się zapis: § 2 ust. 9 - Świadczenie nie podjęte przez adresata zostanie zwrócone 

na rachunek bankowy Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 

dni roboczych po upływie ostatecznego terminu odbioru przekazu o którym mowa w ust. 8. 

- zmienia  się zapis w § 2 ust.6 o treści - Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 7 zobowiązany 
jest od daty wskazanej w kolumnie „Termin rozpoczęcia realizacji list wypłat” harmonogramu 
terminów realizacji wypłat, doręczyć przekaz adresatowi: 
a) na terenie Gminy Szczecin – w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych; 
b) poza Gminę Szczecin – w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. 
 
- dodaje się zapis w § 2 ust.10 o treści: 
 
W miesiącu grudniu 2017 roku Zamawiający zobowiązuje się przekazać zestawienie 
przekazów pieniężnych o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) oraz kwotę na wypłatę świadczeń 
o którym mowa w § 2 ust. 2 najpóźniej do 14.12.2017 roku do godz. 13:00, a Wykonawca 
zobowiązuje się świadczenia nie podjęte przez adresata za grudzień 2017 r. zwrócić na 
rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 10.01.2018 roku wraz z zestawieniem                            
i blankietami niewypłaconych świadczeń. 

- dodaje się  zapis w § 3 ust. 6 

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: Szczecińskie Centrum Świadczeń 
ul. Bł. Kadłubka 12 
71-521 Szczecin 

 

- § 5 ust. 5 - Karę umowną Wykonawca przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty. Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do 



wyjaśnień i oceni zasadność tych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

wyjaśnień w ciągu 7 dni od daty wezwania.  

Modyfikacja ogłoszenia jest integralną częścią ogłoszenia. Pozostałe zapisy pozostają 
bez zmian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


