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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262353-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2021/S 099-262353
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:
20/05/2021
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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 20 000 000 EUR 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 2020 r. 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 nr
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2 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
dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot
udostępniający Wykonawcy zasoby.
e) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp – 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 nr 1.
Powinno być:
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 20 000 000 EUR 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 pkt 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 2020 r. 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 nr
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2 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 7do SWZ).
Dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający
Wykonawcy zasoby lub może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii
dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot
udostępniający Wykonawcy zasoby.
e) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp – 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 nr 1.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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