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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251481-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2018/S 110-251481

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 091-207421)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
8510109444
ul. Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch
Tel.:  +48 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sec.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - zaprojektowanie oraz budowa”
Numer referencyjny: W/17, W/18.

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie podzielone jest 2 Zadania:
Zadanie I - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozdzielania węzła grupowego przy
ul. Piastów 26”. Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych sieci
ciepłowniczych wysokich parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych w ramach rozbicia grupowego
węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Piastów 26.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207421-2018:TEXT:PL:HTML
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Zadanie II - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozdzielania węzła grupowego przy ul.
Bolesława Śmiałego 42/43” Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych
przyłącza cieplnego wysokich parametrów w ramach rozbicia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy
ul. Bolesława Śmiałego 42/43 w Szczecinie/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 091-207421

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców podlegających wykluczeniu na mocy art.
24 ust. 1 pkt 12-23) za wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 133 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 1-3 oraz 8 Pzp.
Powinno być:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na mocy art.
24 ust. 1 pkt 12-23), za wyjątkiem przypadku wskazanego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Pzp oraz ust. 5 pkt 1-3
oraz 8 Pzp.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9-10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających ).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt. III 1.8)
1. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy, przedłożą
zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie obowiązków poszczególnych stron umowy,
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c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt. III 1.3 - Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
– 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o łącznej
długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
– 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu węzła ciepłowniczego o mocy co najmniej 100 kW dla każdego
zamówienia.
ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej:
– 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o
łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
– 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzła ciepłowniczego o mocy co najmniej 100kW dla
każdego zamówienia.
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że
Jednolity Europejski Dokument Zamówień (dalej: JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez
wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać w terminie wskazanym w pkt 17.1 IDW na adres e-
mail: przetargi@sec.com.pl 
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści
art.22 ust. 1 Pzp.
cd. III 1.1 uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podst. obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Euro. Ob. Gosp. oraz Konfederacji Szwajcarskiej
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy P.Bud. lub ustawy z dn. 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (Dz.U. z 2016 poz. 65 ze zm.)
Powinno być:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9-10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt. III 1.8)
1. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
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3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy, przedłożą
Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie obowiązków poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt. III 1.3 - Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
— 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o łącznej
długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
– 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu węzła ciepłowniczego o mocy co najmniej 100 kW dla każdego
zamówienia.
ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej:
— 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o
łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
— 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzła ciepłowniczego o mocy co najmniej 100 kW dla
każdego zamówienia.
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że
Jednolity Europejski Dokument Zamówień (dalej: JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez
Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać w terminie wskazanym w pkt 17.1 IDW na adres
email: przetargi@sec.com.pl 
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 Pzp.
Cd. III 1.1 uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podst. obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Euro. Ob. Gosp. oraz Konfederacji Szwajcarskiej
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy P. Bud. lub ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (Dz.U. z 2016 poz. 65 ze zm.)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ciąg dalszy pkt. VI. 3
Ochrona danych osobowych
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
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1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul.
Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, tel. +48 91 450 99 99 e-mail: bok@sec.com.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail: iod@sec.com.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, chyba, że umowa trwa dłużej - wówczas przez ten okres. Dodatkowo w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, okres przechowywania wynosi 5 lat począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
7. Okres wskazany w pkt 35.6 dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a których ofert nie wybrano.
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo przenoszenia
danych.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp - niepodanie danych może m.in. uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego
oferty.
13. W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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