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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348369-2019:TEXT:PL:HTML

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

2019/S 141-348369

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 116-285531)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
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 i przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDn600, 2xDn400 mm przy ul.
Dąbskiej i Przelotowej w Szczecinie – Zestaw nr 9”
Numer referencyjny: S2

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa kanałowej
magistrali ciepłowniczej 2xDn600 mm i 2xDn400 mm przy ul. Dąbskiej i ul. Przelotowej w Szczecinie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285531-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@sec.com.pl
www.sec.com.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 116-285531

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert. Miejsce:
Zamiast:
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 25.7.2019 r. o godzinie 13:15
Powinno być:
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 7.8.2019 r. o godzinie 13:15.
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDn600, 2xDn400 mm przy ul.
Dąbskiej, Handlowej i Przelotowej w Szczecinie – Zestaw nr 9”
Powinno być:
„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDn600, 2xDn400 mm przy ul.
Dąbskiej i Przelotowej w Szczecinie – Zestaw nr 9”
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa kanałowej
magistrali ciepłowniczej 2xDn600 mm i 2xDn400 mm przy ul. Dąbskiej, ul. Handlowej i ul. Przelotowej w
Szczecinie.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa kanałowej
magistrali ciepłowniczej 2xDn600 mm i 2xDn400 mm przy ul. Dąbskiej i ul. Przelotowej w Szczecinie.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Zadanie obejmuje przebudowę ciepłociągu 2xDn600 mm wykonanego w technologii kanałowej od komory
R*5 do preizolowanej magistrali ciepłowniczej 2xDn600 mm na wysokości ul. Ziemniaczanej, przebudowę
ciepłociągu 2xDn600 mm wykonanego w technologii kanałowej pod ul. Handlową od komory R*17 do
magistrali napowietrznej oraz przebudowę ciepłociągu 2xDn400 mm wykonanego w technologii kanałowej na
ciepłociąg o średnicy 2xDn500 mm przy ul. Przelotowej na wysokości budynku Rydla 98-100. Ponadto wzdłuż
przebudowanej magistrali ciepłowniczej należy zaprojektować i wybudować kanalizację teletechniczną bez
światłowodu. Łączna długość magistrali ciepłowniczej przeznaczonej do przebudowy to ok. 580 mb.
Prace budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację
powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285531-2019:TEXT:PL:HTML
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z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia
15.10.2014 (link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania
zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU-760/DS/2019.
2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z
obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia.
3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
4. Wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji elektronicznej (w plikach
dwg i txt).
Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały
niezbędne do odtworzenia terenu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10
Powinno być:
Zadanie obejmuje przebudowę ciepłociągu 2xDn600 mm wykonanego w technologii kanałowej od komory
R*5 do preizolowanej magistrali ciepłowniczej 2xDn600 mm na wysokości ul. Ziemniaczanej oraz przebudowę
ciepłociągu 2xDn400 mm wykonanego w technologii kanałowej na ciepłociąg o średnicy 2xDn500 mm przy
ul. Przelotowej na wysokości budynku Rydla 98-100. Ponadto wzdłuż przebudowanej magistrali ciepłowniczej
należy zaprojektować i wybudować kanalizację teletechniczną bez światłowodu. Łączna długość magistrali
ciepłowniczej przeznaczonej do przebudowy to ok. 545 mb. 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 przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/
uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania
zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU-760/DS/2019 (z wyłączeniem przebudowy sieci
ciepłowniczej na odcinku od punktu 05 do punktu 06 przy ul. Handlowej).
2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z
obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia.
3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
4. Wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji elektronicznej (w plikach
dwg i txt).
Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały
niezbędne do odtworzenia terenu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/07/2019

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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Powinno być:
Data: 07/08/2019
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/09/2019
Powinno być:
Data: 05/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/07/2019
Powinno być:
Data: 07/08/2019
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów - Początek
Zamiast:
Data: 25/09/2019
Powinno być:
Data: 07/10/2019

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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