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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200578-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2018/S 089-200578
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: 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
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6)

Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci do przyłączenia nowego osiedla mieszkaniowego
planowanego w rejonie ul. Szosy Polskiej – ul. Polickiej do systemu ciepłowniczego SEC Sp.z .o.o

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci ciepłowniczej magistralnej o średnicy DN 200,
DN 150 w technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych(we wspólnej izolacji termicznej)oraz odcinka
sieci ciepłowniczej osiedlowej o średnicy DN 200, DN 80, DN 65, DN 50 wysokich parametrów w technologii
rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) wraz z przebudową istniejącej
wymiennikowni ciepła przy ul. Bandurskiego w Szczecinie oraz budowę wymiennikowni i przepompowni
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w istniejącym pomieszczeniu przy ul. Kormoranów 41a. W zakres projektowy wchodzi wykonanie projektu
budowlanego, wykonawczego. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę:
– magistralnej sieci ciepłowniczej wraz z odrzutami o średnicy DN 200, DN 150, wysokich parametrów na
odcinku od pkt C 1 do pkt C 53, rejon ulic Kormoranów, Królewskiego, Ostoi–Zagórskiego, Policka,
– osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku z odrzutami o średnicy DN 200, DN 80, DN 65, DN 50 wysokich
parametrów,
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 10 741 502.05 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
45100000
45112000
45112100
45113000
45200000
45220000
45223000
45230000
45231000
45231100
45231110
45232000
45233000
45233140
45236000
45300000
45320000
45321000
45330000
45331000
45400000
45410000
45442100
71322200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cd. pkt. II.1.4. na odcinku od pkt C 53 do pkt C 63, rejon ulic Policka, Tadeusza Drygasa – modernizacja
istniejącej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej przy ul. Bandurskiego w Szczecinie – adaptacja istniejącego
budynku technicznego na potrzeby wymiennikowni/pompowni, zlokalizowanej przy ul. Kormoranów 41 a na
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trasie projektowanej sieci ciepłowniczej należy zaprojektować i wykonać kanalizację teletechniczną wraz
z światłowodem.Realizacja sieci ciepłowniczej wraz z odrzutami wysokich parametrów oraz kanalizacją
teletechniczną wraz z światłowodem, rozbudowy istniejącej wymiennikowni ciepła oraz wykonania
projektowanej wymiennikowni/pompowni ciepła zostanie wykonana w 3 etapach. Etapowanie inwestycji
zgodnie z pkt nr 2.2.3.Projekt budowlany na odcinku sieci ciepłowniczej od pkt C7 do pkt C 53 po wykonaniu
koordynacji z projektem wielobranżowym „Trasa Północna III etap – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do
ul. Szosa Polska w Szczecinie” należy uzgodnić w Wydziale Inwestycji Miejskich w Szczecinie. Koordynacja
projektu zgodnie z pkt nr 2.2.9. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić
dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać
zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 w sprawie wprowadzenia warunków technicznych
prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni wydanym przez Dyrektora ZDiTM w
Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1) wykonać projekt budowlany, wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania
zamówienia.
2) uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia w tym uzgodnienie z Wydziałem Inwestycji Miejskich
w Szczecinie i opinie, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do
przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
3) uzyskać prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne.
4) wykonać projekt organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka konieczność.
5) wykonać projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jeżeli zajdzie taka konieczność.
6) wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.
7) wykonać dokumentację powykonawczą.
8) wykonać koordynację projektowanej sieci ciepłowniczej z projektem wielobranżowym „Trasa Północna
III etap – budowa nowej ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie zgodnie z pkt 2.2.9 oraz z projektem
osiedlowej sieci ciepłowniczej na osiedlu „Wrzosowe Wzgórza” przy ul. Policka, Szosa Polska w Szczecinie
zgodnie z pkt. 2.2.10. Koordynację sieci ciepłowniczej z „Trasą Północną – III etap” uzgodnić z Wydziałem
Inwestycji Miejskich w Szczecinie. Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do
zrealizowania inwestycji, w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu. Zamówienie podzielone jest na dwa
etapy realizacji: Etap I obejmuje wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz budowę:
–odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od pkt C1 do pkt C12 o średnicy DN200, DN150, DN150
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do PFU) – rozpoczęcie realizacji po uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń dla
wszystkich etapów realizacji;
– przebudowę istniejącej wymiennikowni „W1” przy ul. Bandurskiego – rozpoczęcie realizacji po uzyskaniu
wymaganych zgód i pozwoleń dla wszystkich etapów realizacji. Etap II obejmuje wykonanie projektu
budowlanego, wykonawczego oraz budowę:
– wymiennikowni/pompowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Kormoranów 41a wraz z adaptacją istniejącego
budynku – rozpoczęcie realizacji po uzyskaniu wymaga zgód i pozwoleń dla wszystkich etapów realizacji;
– odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od pkt C12 do pkt C46 o średnicy DN200 (zgodnie z
załącznikiem nr 3 do PFU) rozpoczęcie realizacji po uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń dla wszystkich
etapów.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: nr POIS.01.06.02-00-0022/16 pn.: „Przyłączenie nowego osiedla
mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska – ul. Policka do systemu ciepłowniczego
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Cd. II 2.4 Etap III obejmuje wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz budowę:
– odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od pkt C 46 do pkt C 63 o średnicy DN 200, DN 80, DN 65,
DN 50 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do PFU) rozpoczęcie realizacji po uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń
dla wszystkich etapów.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-464506

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci do przyłączenia nowego osiedla mieszkaniowego
planowanego w rejonie ul. Szosy Polskiej – ul. Polickiej do systemu ciepłowniczego SEC Sp.z o.o”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
24/04/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
ZPU Międzyrzecz Polskie rury preizolowane Sp. z o.o.
Zakarzewskiego 4
Międzyrzecz
66-300
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Polska
Kod NUTS: PL4
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 741 502.05 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 72 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(ów) następujący zakres prac:
1) wykonanie projektów budowlano- wykonawczych, roboty ziemne, przygotowawcze, demontażowe,
budowlano- montażowe (kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ)
za wyjątkiem dostaw materiałów preizolowanych, prace odtworzeniowe.
2) prace projektowe telekomunikacyjne i roboty telekomunikacyjne

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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 1-2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9 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).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie
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wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia na stronie internetowej.
4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca.
Zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w.
Terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2018
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