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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251480-2018:TEXT:PL:HTML

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

2018/S 110-251480

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 065-145488)

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
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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:

08/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 065-145488

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, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 11.6.2018 r. o godzinie 13:30.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa
4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 25.6.2018 r. o godzinie 13:30.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci
albo przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej
80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb;
ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie sieci
ciepłowniczej albo przyłącza preizolowanego w terenie zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 80
mm i łącznej długości co najmniej 50 mb. Wykonawca dysponuje następującymi osobami wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
i. co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta w branży sanitarnej;
— posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do
sporządzania projektów instalacji cieplnych,
— posiadającą co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej (licząc od
dnia uzyskania uprawnień).
ii. co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta w branży telekomunikacyjnej;
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— posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które
uprawniają do sporządzania projektów branży telekomunikacyjnej,
— posiadającą co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży telekomunikacyjnej
(licząc od dnia uzyskania uprawnień).
iii. co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy (roboty sanitarne);
— posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieplnych,
— posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (licząc od dnia
uzyskania uprawnień).
iv. co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej,
— posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w branży
telekomunikacyjnej (licząc od dnia uzyskania uprawnień).Zamawiający dopuszcza przedstawianie tej samej
osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jedna) z wymienionych powyżej.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali co
najmniej 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci albo przyłącza preizolowanego
ciepłowniczego w terenie zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co
najmniej 50 mb;
ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie sieci
ciepłowniczej albo przyłącza preizolowanego w terenie zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 80
mm i łącznej długości co najmniej 50 mb. Wykonawca dysponuje następującymi osobami wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywania przez nich czynności: i. co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta w
branży sanitarnej;
— posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów instalacji cieplnych;
— posiadającą co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej (licząc od
dnia uzyskania uprawnień);
ii. co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta w branży telekomunikacyjnej;
— posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które
uprawniają do sporządzania projektów branży telekomunikacyjnej,
— posiadającą co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży telekomunikacyjnej
(licząc od dnia uzyskania uprawnień);
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iii. co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy (roboty sanitarne);- posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieplnych,
— posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (licząc od dnia
uzyskania uprawnień);
iv. co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
telekomunikacyjnej
— posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w branży
telekomunikacyjnej (licząc od dnia uzyskania uprawnień);
Zamawiający dopuszcza przedstawianie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jedna) z
wymienionych powyżej.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Zadanie VI „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn 100 przy
ul. Wyspiańskiego między budynkami ul. Piotra Skargi 16 i ul. Piotra Skargi 18”. Przedmiotem Zadania VI jest
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn100
polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 100, Dn 40, wykonanym w technologii
preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od budynku przy ul. Piotra Skargi 16 do sieci preizolowanej Dn
100 w okolicy budynku Piotra Skargi 18 oraz przyłącza Dn 40 do węzła w budynku przy ul Piotra Skargi 18 w
Szczecinie. Przedmiotem Zadania V jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci
cieplnej wysokich parametrów Dn200 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200,
wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od budynku przy ul. Podhalańskiej 7a do
komory D1-25-7 w Szczecinie. Przedmiotem Zadania IV jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego
i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 100, Dn 80 polegająca na zastąpieniu
jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie
obejmuje ciepłociąg od sieci preizolowanej Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz przyłącza Dn
65 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67, Dn 65 do węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13a i
13c oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie.Przedmiotem Zadania
III jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów
Dn250, Dn65 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 250, Dn 65, wykonanym
w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory D1-29-35 do komory D1-29-35-13
oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul Szymanowskiego 17 oraz przyłącza Dn 25 do węzła w
budynku przy ul. Szymanowskiego 20 w Szczecinie. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu Dn 250 należy
zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Przedmiotem Zadania II jest wykonanie
projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn150,Dn 100, Dn65
polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 150, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii
preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory E28-14 do komory E28-36 oraz przyłącza Dn 65 do
węzła w budynku przy ul Twardowskiego 5/7 oraz Dn 100 do węzła w budynku przy ul. Twardowskiego 12
w Szczecinie. Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa



Dz.U./S S110
12/06/2018
251480-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 5 / 6

12/06/2018 S110
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 6

sieci cieplnej wysokich parametrów Dn250 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn
200, Dn 125, Dn 65 i Dn 50 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory
E43 do komory E47 i od komory E43 do okolic punktu A (punkt A jest wskazany orientacyjnie i jego położenie
powinno być zgodne z obliczeniami kompensacyjnymi sieci ciepłowniczej) oraz przyłącza Dn 65 od okolic
punktu A do węzła w budynku przy ul Santockiej 13f oraz Dn50 do węzła w budynku przy ul. Santockiej 15b
w Szczecinie. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg o którym mowa powyżej
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych
oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Powinno być:
Zadanie VI „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn 100 przy ul.
Wyspiańskiego między budynkami ul. Piotra Skargi 16 i ul. Piotra Skargi 18”. Przedmiotem Zadania VI jest
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn100
polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 100, Dn 40, wykonanym w technologii
preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od budynku przy ul. Piotra Skargi 16 do sieci preizolowanej Dn 100
w okolicy budynku Piotra Skargi 18 oraz przyłącza Dn 40 do węzła w budynku przy ul Piotra Skargi 18 w
Szczecinie. Przedmiotem Zadania V jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci
cieplnej wysokich parametrów Dn200 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200,
wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od budynku przy ul. Podhalańskiej 7a do
komory D1-25-7 w Szczecinie. Przedmiotem Zadania IV jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego
i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 100, Dn 80 polegająca na zastąpieniu jej
nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie
obejmuje ciepłociąg od sieci preizolowanej Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz przyłącza Dn 65
do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67, Dn 65 do węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13a i
13c oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie.Przedmiotem Zadania III
jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów
Dn250, Dn65 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 250, Dn 65, wykonanym w
technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory D1-29-35 do komory D1-29-35-13
oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul Szymanowskiego 17 oraz przyłącza Dn 25 do węzła w
budynku przy ul. Szymanowskiego 20 w Szczecinie. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu Dn 250 należy
zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Przedmiotem Zadania II jest wykonanie
projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn150,Dn 100, Dn65
polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii
preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory E28-14 do komory E28-36 oraz przyłącza Dn 65 do
węzła w budynku przy ul Twardowskiego 5/7 oraz Dn 100 do węzła w budynku przy ul. Twardowskiego 12
w Szczecinie. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu Dn 200 należy zaprojektować i wykonać kanalizację
teletechniczną bez światłowodu. Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego
i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn250 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o
średnicy Dn
200, Dn 125, Dn 65 i Dn 50 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory
E43 do komory E47 i od komory E43 do okolic punktu A (punkt A jest wskazany orientacyjnie i jego położenie
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powinno być zgodne z obliczeniami kompensacyjnymi sieci ciepłowniczej) oraz przyłącza Dn 65 od okolic
punktu A do węzła w budynku przy ul Santockiej 13f oraz Dn50 do węzła w budynku przy ul. Santockiej 15b
w Szczecinie. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg o którym mowa powyżej
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Powinno być:
Ciąg dalszy pkt. II 2.4 Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów
budowlanych
oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Numer referencyjny
Zamiast:
S-11, 15, 18, 26, 28, 32
Powinno być:
S-11, 15, 18, 28, 31, 32
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/06/2018
Powinno być:
Data: 25/06/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/08/2018
Powinno być:
Data: 23/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/06/2018
Powinno być:
Data: 25/06/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


