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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506514-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Turbiny i silniki
2021/S 194-506514

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: SEC Energia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8512831613
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://sec.com.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://portal.smartpzp.pl/sec/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/sec/

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, 
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami 
technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”

II.1.2) Główny kod CPV
42110000 Turbiny i silniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami 
technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu”
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09323000 Węzeł cieplny lokalny
42110000 Turbiny i silniki
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 
ziemnego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników 
metalowych i maszyn
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Barlinek, ul. Św. Bonifacego 25 , 74-320

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Barlinku na działce 
nr 733 i 2096/2 obręb 1 położonej przy ul. Św. Bonifacego 25 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie 
udzielonej gwarancji. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii elektrycznej i ciepła 
opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej 
jednostki wytwórczej, w której jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym 
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typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejącym 
budynku Ciepłowni w Barlinku na poziomie 0. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 
kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy 
ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i 
odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych 
transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów 
AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku 
ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, 
układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany 
do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie 
polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu 
całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, 
postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z 
istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA 
Operator Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej 
gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:
- produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej 
zawartej w paliwie gazowym,
- ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/02/2022
Koniec: 28/02/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
Numer identyfikacyjny projektu:
RPZP.02.12.00-32-B003/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09323000 Węzeł cieplny lokalny
42110000 Turbiny i silniki
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 
ziemnego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników 
metalowych i maszyn
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Myślibórz, ul .Lipowa 13, 74-300

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu na 
działce nr 459 obręb 1 położonej przy ul. Lipowej 13 wraz z zapewnieniem usługi serwisu w okresie udzielonej 
gwarancji. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa źródła energii elektrycznej i ciepła 
opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej poniżej 1 MW, składającego się z wysokosprawnej 
jednostki wytwórczej, w której jednostką napędową będzie silnik tłokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym 
typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejącym 
budynku Ciepłowni w Myśliborzu na poziomie 0. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 
kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy 
ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i 
odsprzedawana. Przedmiot zamówienia po stronie elektrycznej obejmuje również zabudowę niezbędnych 
transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego (dalej GUK), układów 
AKPiA, instalacji i innych niezbędnych do pracy GUK elementów. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku 
ciepła Zamawiający oczekuje kompletnej zabudowy, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, 
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układów pompowych i instalacji umożliwiających realizację celów zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany 
do zabudowy GUK winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie 
polskim oraz wspólnotowym. Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu 
całego roku z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, 
postojów na przeprowadzenia prac serwisowych.
Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z 
istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do SEC Region Sp. z o.o. oraz siecią ENEA 
Operator Sp. z o.o.
Podstawowym celem budowy i, w jej następstwie, eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej 
gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:
- produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej 
zawartej w paliwie gazowym,
- ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/02/2022
Koniec: 28/02/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
Numer identyfikacyjny projektu:
Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 2.12 Rozwój 
kogeneracyjnych źródeł energii:1)Projekt nr RPZP.02.12.00-32-B004/19 pn. „Budowa źródła wysokosprawnej 
kogeneracji w Myśliborzu”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do 
występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu 
w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, 
że :
Dla Zadania 1:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 2 000 000 zł (słownie: 
dwa miliony złotych)
Dla Zadania 2:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 1 300 000 zł (słownie: 
jeden milion trzysta tysięcy złotych)
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na oba zadania musi wykazać się sumą środków finansowych 
lub zdolności kredytowej wskazanych dla poszczególnych zadań.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki w zakresie zdolności 
finansowej i ekonomicznej mogą zostać spełnione łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, który ma zastosowanie do zadania 1 i 2, zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że :
i. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu gazowego 
układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej powyżej 200 kW
ii. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz 
rozmieszczeniem, instalacją i rozruchem gazowego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej powyżej 200 
kW
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia powyższych warunków, na wiedzę i 
doświadczenie zdobytą w ramach wykonania usługi/dostawy realizowanej przez grupę wykonawców (np. 
konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał faktyczny zakres udziału Wykonawcy 
w realizacji tej usługi/dostawy.
W sytuacji ubiegania się o obie części Zamawiający dopuszcza posługiwanie się tym samym doświadczeniem 
na wykazanie warunku udziału w postępowaniu dla obu Zadań
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
w wykonaniu niniejszego zamówienia dysponuje następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich 
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kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywania przez nich czynności:
i. co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża sanitarna)
- 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;
ii. co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża 
elektroenergetyczna)
- posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektroenergetycznej lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do 
sporządzania projektów branży elektroenergetycznej,
iii. kierownikiem budowy (roboty sanitarne), który powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej 
(licząc od dnia uzyskania uprawnień),
iv. kierownikiem robót budowlano – konstrukcyjnych, który powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń,
- łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym obejmujące kierowanie robotami budowlanymi 
w branży konstrukcyjno-budowlanej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),
v. kierownikiem robót elektrycznych i AKP, który powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej 
(licząc od dnia uzyskania uprawnień),
Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jedna) z 
wymienionych powyżej. W sytuacji ubiegania się o obie części zamówienia, Zamawiający dopuszcza 
wykazywanie tych samych osób dla obu Zadań.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla Zadania 1: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Dla Zadania 2: 54.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych).
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonanie każdego zadania zamówienia na zasadach 
szczegółowo wskazanych z projekcie umowy, stanowiącym załączniki nr 8 do SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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1. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne 
do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) dokumenty obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność 
solidarną za wykonanie umowy,
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę 
kierującego (lidera)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy dla zadania 1 i 2, określone zostały we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 
8a i 8b do SWZ. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji oraz rękojmi za wady wynosić 
będzie:
1) 36 miesięcy na Dokumentację Projektową licząc od daty jej odbioru;
2) 24 miesiące na GUK (gazowy układ kogeneracyjny) oraz 5 lat na roboty budowlane od daty odbioru 
końcowego.
W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług serwisowych.

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na platformie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
z postępowania, tj. dokumentów wymienionych w§ 2 ust.1 pkt 1lit. a-b), pkt 2, pkt. 4-6, pkt. 7 pkt a-e oraz i) w 
zakresie art. 109 ust. 8 i 10 PZP, § 4 ust. 1 pkt 1) oraz 3) (w przypadku wykonawców zagranicznych), § 8 ust. 
1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 2 oraz 3 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.2415).
II. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych (dalej RODO):
1.Stosownie do 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, 
iż administratorem danych osobowych jest SEC Energia Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 
0000169530, NIP 8512831613, tel. +48 91 450 99 99 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e- mail:
iod@sec.com.pl @.
2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie 
osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do 
zachowania ich w poufności
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli 
nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego 
archiwizacji.
6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Niezależnie od postanowień pkt 32.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.

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:
01/10/2021
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