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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401299-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
2020/S 165-401299

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 135-333339)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

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

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych w kierunku sieci osiedlowych na 
Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową 
komór ciepłowniczych
Numer referencyjny: R2

II.1.2) Główny kod CPV
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od sieci magistralnych w 
kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach od sieci magistralnych w 
kierunku sieci osiedlowych na Lewowobrzeżu Szczecina.
Zamówienie składa się z trzech etapów.

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

21/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-333339

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:
Powinno być:
24. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
25. Zamówienia, o których mowa w pkt 24 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami 
wskazanymi w punkcie 3.1 SIWZ, stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robot podobnych do 
nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.
26. Zakres zamówień uzupełniających może obejmować w szczególności następujące prace:
a) wymiana/montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, spustowej i odpowietrzającej w komorach 
ciepłowniczych lub na sieci cieplnej;
b) wymiana/montaż rurarzu w komorach ciepłowniczych lub na sieci cieplnej;
c) budowa przyłączy elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych wraz z osprzętem do komór ciepłowniczych;
d) montaż instalacji AkpiA wraz z wykonaniem niezbędnych prac umożliwiających sterowanie oraz wizualizację 
układów regulacyjnych i pomiarowych;
e) przebudowa/rozbudowa komór ciepłowniczych pod względem budowlano-konstrukcyjnym.
27. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia uzupełniające:
a) z przyczyn uzasadnionych społecznie;
b) w przypadkach uzasadnionych technologią;
c) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi;
d) w związku z wystąpieniem konieczności zmian pierwotnie wykonanych robót bądź w przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
e) celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania Wykonawcy prac 
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę;
f) z powodu zmian wynikających z uwarunkowań realizacji zadania inwestycyjnego (w tym w szczególności 
związanych z postępowaniami administracyjnymi dot. tego zadania, uwarunkowań środowiskowych, wpływu 
inwestycji sąsiadujących, itp.);
g) z powodu zmiany stanu prawnego lub wytycznych właściwych instytucji polskich lub UE;
h) w przypadku błędów w dokumentacji przetargowej,
i) w przypadku powierzenia Zamawiającym nowych zadań gospodarczych lub publicznych;
j) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z Wykonawcą.
Numer sekcji: II.2.4
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Zamówienie składa się z trzech etapów i obejmuje wykonanie układów regulacji ciśnienia w następujących 
lokalizacjach:
etap nr 1:
1. komora A33 przy ul. Dworcowej;
2. komora C34 przy ul. Rugiańskiej;
3. komora A36-2 przy ul. Dworcowej;
4. komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego;
5. komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego;
6. komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68;
7. węzeł cieplny przy ul. Łukasińskiego 33;
8. węzeł cieplny przy ul. Malczewskiego 36;
9. komora F19-38 przy ul. Przyjaciół Żołnierza;
10. komora B49-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66–68.
etap nr 2:
11. punkt przy pl. Zgody;
12. punkt A8 przy ul. Gdańskiej;
13. komora C6 przy ul. Gontyny;
14. komora L2 przy ul. Marlicza;
15. komora G33 przy ul. Południowej;
16. komora A45 przy ul. Mazowieckiej;
17. komora D31 przy ul. Dembowskiego;
18. punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej;
19. punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego;
20. punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego;
21. punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego.
etap nr 3:
22. komora D36 w rejonie ul. Wilczej;
23. komora K18 w rejonie ul. Ku Słońcu;
24. komora A52 w rejonie ul. Bazarowej;
25. komora D43 w rejonie ul. Rugiańskiej;
26. komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza;
27. komora T13 w rejonie ul. Niedziałkowskiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla branży sanitarnej, konstrukcyjnej, 
teletechnicznej, elektrycznej oraz AKPiA.
Prace budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 
powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z 
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warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z 15.10.2014 
(link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).
Uwaga:
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem nie obejmuje budowy układu regulacji 
ciśnienia (branża sanitarna i konstrukcyjna) dla punktu K61/S1 przy ul. Marlicza.
Wymagania Zamawiającego:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym, Specyfikacją 
techniczną wykonania i Odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż opisanych w przedmiocie 
zamówienia oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Przeprowadzić kalibrację i uruchomienie urządzeń przy udziale serwisu producenta (zgodnie z 
postanowieniami gwarancyjnymi).
3. Zapewnić możliwość sterowania, telemetrii i wizualizacji dla układów regulacyjnych i pomiarowych.
4. Przeprowadzić szkolenie dla służb eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego z obsługi oraz 
utrzymania zamontowanych urządzeń.
5. Wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji papierowej i 
elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).
Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały 
niezbędne do odtworzenia terenu.
Powinno być:
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Zamówienie składa się z trzech etapów i obejmuje wykonanie układów regulacji ciśnienia w następujących 
lokalizacjach:
etap nr 1:
1. komora A33 przy ul. Dworcowej;
2. komora C34 przy ul. Rugiańskiej;
3. komora A36-2 przy ul. Dworcowej;
4. komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego;
5. komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego;
6. komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68;
7. węzeł cieplny przy ul. Łukasińskiego 33;
8. węzeł cieplny przy ul. Malczewskiego 36;
9. komora F19-38 przy ul. Przyjaciół Żołnierza;
10. komora B49-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66–68;
etap nr 2:
11. punkt przy pl. Zgody;
12. punkt A8 przy ul. Gdańskiej;
13. komora C6 przy ul. Gontyny;
14. komora L2 przy ul. Marlicza;
15. komora G33 przy ul. Południowej;
16. komora A45 przy ul. Mazowieckiej;
17. komora D31 przy ul. Dembowskiego;
18. punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej;
19. punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego;
20. punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego;
21. punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego;
etap nr 3:
22. komora D36 w rejonie ul. Wilczej;
23. komora K18 w rejonie ul. Ku Słońcu;
24. komora A52 w rejonie ul. Bazarowej;
25. komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza;
26. komora T13 w rejonie ul. Niedziałkowskiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla branży sanitarnej, konstrukcyjnej, 
teletechnicznej, elektrycznej oraz AKPiA. Prace budowlane 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 wydanym 

26/08/2020 S165
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7



Dz.U./S S165
26/08/2020
401299-2020-PL

6 / 7

przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z 15.10.2014 (link do zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/
zarzadzenie_40_2014.pdf).
Uwaga:
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem nie obejmuje budowy układu regulacji 
ciśnienia (branża sanitarna i konstrukcyjna) dla punktu K61/S1 przy ul. Marlicza oraz komory D43 przy ul. 
Rugiańskiej (branża sanitarna, teletechniczna, elektryczna i AkpiA).
Wymagania Zamawiającego:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1. wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym, specyfikacją 
techniczną wykonania i Odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż opisanych w przedmiocie 
zamówienia oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami;
2. przeprowadzić kalibrację i uruchomienie urządzeń przy udziale serwisu producenta (zgodnie z 
postanowieniami gwarancyjnymi).
3. zapewnić możliwość sterowania, telemetrii i wizualizacji dla układów regulacyjnych i pomiarowych;
4. przeprowadzić szkolenie dla służb eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego z obsługi oraz 
utrzymania zamontowanych urządzeń;
5. wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji papierowej i 
elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).
Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały 
niezbędne do odtworzenia terenu.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 
4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 2 września 2020 r. o godzinie 
11.15.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 
4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 7 września 2020 r. o godzinie 
11.15.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 02/09/2020
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 31/10/2020
Powinno być:
Data: 05/11/2020
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2020
Powinno być:
Data: 07/09/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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