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Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2021/S 174-454941

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: 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
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Tel.:  +48 914509857
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sec.com.pl/

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:
„Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie”
Numer referencyjny: W/7

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdziału grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego na terenie 
Cmentarza Centralnego przy ul. Ku Słońcu 125a. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących Części:
a) Część I
Budowa przyłączy ciepłowniczych od włączenie w istniejącą sieć w pomieszczeniu węzła grupowego w budynku 
administracyjnym skrzydło lewe
b) Część II
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w budynku administracyjnym skrzydło 
lewe
c) Część III
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w budynku administracyjnym skrzydło 
prawe
d) Część IV
budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco = 150 kW, Qcwuśr = 11,6 kW w budynku kaplicy 
głównej;
e) Część V
Demontaż istniejącego węzła grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydło lewe

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: 588 800.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45113000 Roboty na placu budowy
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233140 Roboty drogowe
45236000 Wyrównywanie terenu
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232460 Roboty sanitarne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zamówienie obejmuje wykonanie następujących Części:
a) Część I
Budowa przyłączy ciepłowniczych od włączenie w istniejącą sieć w pomieszczeniu węzła grupowego w budynku 
administracyjnym skrzydło lewe:
Należy wykonać budowę przyłączy cieplnych preizolowanych wysokich parametrów od punktu C1a/b do punktu 
C10a/b o średnicy 2xDz76.1/160 długości 80m, od punktu C10a/b do punktu C15a/b o średnicy 2xDz48,3/125 
długości 56m, od punktu 10a/b do punktu 34a/b o średnicy 2xDz60,3/140 długości 348m oraz przyłącze 
niskich parametrów z rur M-PEX 2x25 (rura podwójna) o długości 78m zgodnie z załączonymi dokumentacją 
techniczną.
b) Część II
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w budynku administracyjnym skrzydło 
lewe:
Należy wykonać jednofunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania o mocy cieplnej dla Qco=70,0 kW 
na potrzeby budynku administracyjnego skrzydło lewe zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną 
stanowiącą załącznik nr 3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, dokonać uruchomienia 
węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu węzła 
zgodnie z punktem B projektu węzła cieplnego.
c) Część III
Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=70,0 kW w budynku administracyjnym skrzydło 
prawe:
Należy wykonać jednofunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania o mocy cieplnej dla Qco=108,4 kW 
na potrzeby budynku administracyjnego skrzydło prawe zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną 
stanowiącą załącznik nr 3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, dokonać uruchomienia 
węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu węzła 
zgodnie z punktem B projektu węzła cieplnego.
d) Część IV
Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, Qcwuśr=11,6 kw w budynku kaplicy 
głównej
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody o mocy cieplnej dla 
Qco=150,0 kW i Qcwuśr=11,6 kW na potrzeby budynku kaplicy głównej zgodnie z załączonymi dokumentacją 
techniczną stanowiącą załącznik nr 3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, dokonać 
uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca wykona prace budowlane w 
pomieszczeniu węzła zgodnie z punktem B projektu węzła cieplnego,
e) Część V
Demontaż istniejącego węzła grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydło lewe: 
Należy zdemontować istniejący węzeł grupowy po wykonaniu i uruchomieniu opisanych powyżej węzłów 
indywidualnych. Utylizację odpadów należy wykonać zgodnie z punktem E.1.7 niniejszego STWiORB . Sprawne 
urządzenia węzła, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, podlegają przekazaniu do SEC.
Prace w zakresie przyłączy ciepłowniczych należy wykonać zgodnie z załączą dokumentacją budowlano-
wykonawczą a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Przewidziane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, umowa o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 
projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający korzysta z art. 139 ust. 1 PZP. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępu, a JEDZ składany jest wraz z ofertą.

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.1.8) 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: 2021/S 086-223506

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:
„Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA
Adres pocztowy: ul. Transportowa 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-715
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 588 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5, oraz 6 PZP. oraz Art. 108 ust. 
1. W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty dla robót 
budowlanych 20 000 000euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym 
postępowaniu występuje. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych 
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj. dokumentów wymienionych w §2 ust. 1 lit a)-b) pkt 2-6, pkt. 7) 
lit a)-e) oraz i) z wyłączeniem dokumentów dotyczących przesłanki, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 1) lit 
h) PZP- w zw. z art. 393 ust. 4 PZP, § 4 ust.1 (w przypadku wykonawców zagranicznych), § 8 ust.1 pkt 3 oraz 
4, § 9 ust.1 pkt 1 oraz 3 w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415)
Sposób złożenia oferty: Wymagania podstawowe:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2) Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”, sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1do niniejszej SWZ „Formularz cenowy”, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr2 
do niniejszej SWZ, stanowiący uszczegółowienie ceny ofertowej sporządzone pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz niżej wymienione dokumenty:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jeżeli oferta jest składana przez takich wykonawców; pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez 
pełnomocnika,
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 PZP, jest umocowana do jego 
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy 
potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7.do SWZ). 
Dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający 
wykonawcy zasoby lub może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii 
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dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot 
udostępniający wykonawcy zasoby.
e) oświadczenie, o którym mowa w art. 117ust.4PZP–z którego wynika, które roboty budowlane wykonają 
poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(Zamawiający zaleca złożenie tego oświadczenia w treści formularza ofertowego- Załącznik Nr1

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: 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, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
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przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 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.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 34.5. i 34.6 SWZ 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.
8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021
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