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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122527-2018:TEXT:PL:HTML

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

2018/S 055-122527

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 052-115935)

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:
„Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - zaprojektowanie oraz budowa”
Numer referencyjny: W/17, W/18

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie podzielone jest 2 Zadania:
Zadanie I - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozdzielania węzła grupowego przy
ul. Piastów 26”. Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych sieci
ciepłowniczych wysokich parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych w ramach rozbicia grupowego
węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Piastów 26.
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Zadanie II - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozdzielania węzła grupowego przy ul.
Bolesława Śmiałego 42/43”
Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych przyłącza cieplnego wysokich
parametrów w ramach rozbicia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43

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

16/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 052-115935

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:
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 2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9-10 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.).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt. III 1.8).
1. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy, przedłożą
zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie obowiązków poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt. III 1.3 - Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia.
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:
— dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o łącznej
długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
— dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu węzłów ciepłowniczych o mocy co najmniej 100 kW każdy.
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ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej:
— dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o
łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
— dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzłów ciepłowniczych o mocy co najmniej 100
kW.
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 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 2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9-10 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.). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt III.1.8).
1. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy, przedłożą
zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia;
b) określenie obowiązków poszczególnych stron umowy;
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - ciąg dalszy pkt III.1.3 - Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy
i doświadczenia.
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:
— dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o łącznej
długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
— dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu węzła ciepłowniczego o mocy co najmniej 100 kW dla
każdego zamówienia;
ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej:
— dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanej sieci w terenie zurbanizowanym, o
łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej Dn40,
— dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzła ciepłowniczego o mocy co najmniej 100 kW
dla każdego zamówienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


