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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40081-2018:TEXT:PL:HTML

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

2018/S 019-040081

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:

24/01/2018

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
1. 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 lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 1-2, 10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)”.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) oraz art. 134
ust. 6 pkt 3) Pzp polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia.
3. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług bądź robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia wskazanych w pkt. 3.1 SIWZ.
4. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2. niniejszego
ogłoszenia objęte będą prace związane z wykonaniem projektu budowlanego, wykonawczego sieci
ciepłowniczej, przyłączy oraz budową/przebudową sieci cieplnej, przyłączy. Zakres rzeczowy usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia nie przekroczy wartości 10
% wartości niniejszego zamówienia.
5.Zamówienia, o których mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6.Zamówienia, o których mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia będą udzielane w przypadku wystąpienia
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na
skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku, zmian w pozwoleniach i decyzjach
administracyjnych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w
sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w ramach podstawowych trybów
udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
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 2.2.2018 r. o godzinie 13:30.
Powinno być:
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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 5.2.2018 r. o godzinie 13:30.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/02/2018
Powinno być:
Data: 05/02/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/02/2018
Powinno być:
Data: 05/02/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/04/2018
Powinno być:
Data: 05/04/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


