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Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2018/S 006-010084

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 223-464506)

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:
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 DN200,
DN150 w technologii rur stalowych podwójnych preizolowanych (we wspólnej izolacji termicznej) oraz odcinka
sieci ciepłowniczej osiedlowej o średnicy DN200, DN80, DN65, DN50 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
w istniejącym pomieszczeniu przy ul. Kormoranów 41a. W zakres projektowy wchodzi wykonanie projektu
budowlanego, wykonawczego. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę:
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– magistralnej sieci ciepłowniczej wraz z odrzutami o średnicy DN200, DN150, wysokich parametrów na
odcinku od pkt C1 do pkt C53, rejon ulic Kormoranów, Królewskiego, Ostoi–Zagórskiego, Policka;
– osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku z odrzutami o średnicy DN200, DN80, DN65, DN50 wysokich
parametrów.

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

08/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-464506

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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 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 ).
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 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 przewiduje możliwość udzielenia
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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