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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239697-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2021/S 092-239697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 086-223506)

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
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Tel.:  +48 914509857
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sec.com.pl/

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 jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku kaplicy 
głównej;
e) część V: demontaż istniejącego węzła grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzydło 
lewe.

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

07/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 086-223506

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 03/06/2021
Powinno być:
Data: 07/06/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Powinno być:
Data: 04/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/06/2021
Powinno być:
Data: 07/06/2021
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: 31/08/2021
Powinno być:
Data: 04/09/2021
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Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów. Koniec
Zamiast:
Data: 31/12/2021
Powinno być:
Data: 30/11/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Ciąg dalszy – uzupełnienie zapisów z uwagi na ograniczoną ilość znaków:
f) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej) Wykonawca, 
który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej składa 
wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia 
swój potencjał) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej.
Ochrona danych osobowych Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L119 z 4.5.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuje, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., ul. 
Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, PL, tel. +48 914509999, e-mail: bok@sec.com.pl ;
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sec.com.pl ;
3. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sec
(dalej „Platforma”) klikając przycisk „Załóż konto”. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-
Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/sec/elearning;
4. w razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;
6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów;
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających);
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej e-faktury;
W przypadku przesyłania przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, Zamawiający będzie je 
odbierał za pośrednictwem platformy SmartPZP.
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:
a) termin wykonania i uruchomienia węzłów i przyłączy oraz zgłoszenia gotowości do odbioru ciepła – 
1.10.2021,
b) termin wykonania dokumentacji powykonawczej – 60 dni od uruchomienia.

12/05/2021 S92
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:bok@sec.com.pl
mailto:iod@sec.com.pl
https://portal.smartpzp.pl/sec
https://portal.smartpzp.pl/sec/elearning

		2021-05-12T14:49:29+0200




