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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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 sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic:
Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi”
Numer referencyjny: S-11, 15, 18, 26, 28, 32

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie podzielone jest 6 Zadań: Zadanie I - „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 65 i Dn 50 od komory E43 do komory E47 wraz
z przyłączami przy ul. Santockiej w Szczecinie”, Zadanie II - „Opracowanie dokumentacji projektowej i
przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150, Dn 80, od komory E28-14 do komory E28-36 wraz
z przyłączami przy ul. Twardowskiego w Szczecinie”, Zadanie III - „Opracowanie dokumentacji projektowej
i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn 250 od komory D1-29-35 do komory D1-29-35-13 ul.
Szymanowskiego, Ogińskiego”,
Zadanie IV - „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150,
Dn 80, Dn 65 od sieci preizolowanej Dn 350 w pobliżu komory E36 do komory E36-10 wraz z przyłączami przy
ul. Santockiej w Szczecinie”, Zadanie V „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej Dn 200 przy ul. Wielkopolskiej

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

mailto:przetargi@sec.com.pl
www.sec.com.pl
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28/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nsmiecag
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-050224
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 065-145488
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/04/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lubdokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów
wymienionychw § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 1-2, 10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia26.7.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu oudzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)”. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzieleniazamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia
(uzupełniających).
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińska
EnergetykaCieplna Sp. z o. o. ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin, tel. +48 91 450 99 99 e-mail:bok@sec.com.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
InspektoremOchrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail: iod@sec.com.pl 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówieniapublicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, wnioskującym o wgląd
doofert oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
5lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia
rokukalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
7. Okres wskazany ww. pkt 6 dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a których ofert nie wybrano.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawoprzenoszenia
danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanieoceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:145488-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:bok@sec.com.pl
mailto:iod@sec.com.pl


3 / 4

wykonaniazamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego
oferty.
11. Z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta odrębna umowa
oprzetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy.
Powinno być:
„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lubdokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów
wymienionychw § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 1-2, 10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia26.7.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu oudzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)”. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzieleniazamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia
(uzupełniających).
Ochrona danych osobowych
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. ul.
Zbożowa4, 70 – 653 Szczecin, tel. +48 91 450 99 99 e-mail:bok@sec.com.pl 
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
InspektoremOchrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail: iod@sec.com.pl 
3.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
niniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.4.Podstawę prawną
przetwarzaniadanych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 5.Odbiorcami danych
osobowychWykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP6.Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba, że umowa trwa dłużej- wówczas przez ten
okres. Dodatkowo w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, okres przechowywania wynosi
5 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy.
7. Okres wskazany w pkt 35.6 dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a których ofert nie wybrano.
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo przenoszenia
danych.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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12.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania
określonych danych wynikają z ustawy PZP- niepodanie danych może m.in. uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego
oferty.
13. W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 Do SIWZ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


