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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19206-2018:TEXT:PL:HTML

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

2018/S 010-019206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 244-510460)

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”

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic:
Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi. Zamówienie zostało
podzielone na 6 zadań (części). 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,
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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.).

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

12/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 244-510460

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej
wysokich parametrów Dn 150, Dn 100, Dn 65 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. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy
zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu.
Powinno być:
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”.
Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej
wysokich parametrów Dn 150, Dn 100, Dn 65 polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy
Dn 200, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory E
28-14 do komory E 28-36 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 należy
zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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