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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:672652-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Turbiny i silniki
2021/S 253-672652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 248-658006)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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 663490093
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sec.com.pl/

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”

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

24/12/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-658006
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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:
Ciąg dalszy z uwagi na ograniczoną ilość znaków:
11.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 
prawo:
1)dostępu do swoich danych osobowych–zgodnie z art.15RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku 
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego;
2)do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art.16RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16RODO, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3)do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych określa PZP.
13.Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1)prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art.17ust.3 lit.b, d lub e RODO,
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO, określone w art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6ust.1 lit.c RODO.
14.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 
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działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających 
dane w imieniu administratora danych osobowych.
III. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
IV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
V. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek 
wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego 
kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
VI. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
VII. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje 
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
IX. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
X. Sposób złożenia oferty:
1. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-
Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/sec
2. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio 
podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, 
współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
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tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 
pliku archiwum (ZIP).
4. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP).
5. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) 
wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ 
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny)
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu 
XAdES.
6. UWAGA! Złożenie dokumentów wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
XI. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email:przetargi@sec.com.pl  (za wyjątkiem złożenia, zmiany i wycofania oferty). W przypadku przesyłania przez 
wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, Zamawiający będzie je odbierał za pośrednictwem 
platformy Smart PZP. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. Zamawiający nie przewiduje udzielania 
zamówień podobnych.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
I. Część 1.
Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następującym miejscu i terminie:
Ciepłownia Barlinek: ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek w dniu 03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 
12.00-13.30.
Cześć 2. Wizja lokalna możliwa będzie do przeprowadzenia w następującym miejscu i terminie:
Ciepłownia Myślibórz: ul. Lipowa 13, 74-300 Myślibórz w dniu 03.01.2022 lub 11.01.2022 w godz. 10.00-11.30.
Po uprzednim zaanonsowaniu przyjazdu pod nr tel. 661 911 019
Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.
Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w rozumieniu art. 136 ust. 1 PZP w celu wyjaśnienia 
treści SWZ.
W zebraniu wykonawców może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, niezależnie od statusu w 
postępowaniu, tj. zadawanych wcześniej pytań czy zgłoszenia chęci udziału. Po zebraniu Zamawiający 
sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi 
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na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.01.2022 w trybie zdalnym z wykorzystaniem 
komunikatora Microsoft Teams po uprzednim zaanonsowaniu do dnia 12.01.2022 na adres e-mail:
piotr.pluciennik@sec.com.pl 
II. Wymagania podstawowe dotyczące sposobu przygotowania ofert:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w jęz. polskim i podpisana przez osobę upoważnioną.
3) Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”, sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ, „Formularz cenowy”, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1a 
do niniejszej SWZ, stanowiący uszczegółowienie ceny ofertowej sporządzone pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz niżej wymienione dokumenty:
a) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
b) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
c) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jeżeli oferta jest składana przez takich wykonawców; pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
c) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez 
pełnomocnika
d) odpis lub informację z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba 
działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
PZP, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy 
potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ). 
Dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający 
wykonawcy zasoby lub może być podpisany podpisem własnoręcznym i przekazany w elektronicznej kopii 
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dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot 
udostępniający wykonawcy zasoby.
f) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
g) karty katalogowe agregatów kogeneracyjnych.
4) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
5) Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), bądź pełnomocnika.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Dokument składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 
2452).
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 
1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
W takim wypadku Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie może być sporządzone przez samego Wykonawcę. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
Powinno być:
Ciąg dalszy punktu III.1.6 Wymagane wadia i gwarancje:
Okres gwarancji oraz rękojmi za wady wynosić będzie:
Dla Zadania 1 i 2
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 na GUK Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług serwisowych.
Numer sekcji: III.1.8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, 
której zostanie udzielone zamówienie
Zamiast:
Powinno być:
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Ciąg dalszy punktu III.1.8 Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie
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), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w 
imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera 
lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z 
osobna.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Powinno być:
Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty
Waga: 70.00
najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto oferty ocenianej x 70 = liczba punktów
2) Sprawność elektryczna GUK
Waga: 25.00
sprawność elektryczna GUK oferty ocenianej / najwyższa zaoferowana sprawność elektryczna GUK x 25 = 
liczba punktów
Sprawność elektryczna GUK - określona jako stosunek sumy energii elektrycznej mierzonej przez układy 
pomiarowe zainstalowane na zaciskach generatorów do energii chemicznej paliwa gazowego określnej w 
oparciu o licznik gazowy na wejściu do GUK i wartość opałową z uwzględnieniem normy ISO3046.
Najniższa wymagana sprawność elektryczna GUK została podana w PFU. Zaoferowanie jednostki, której 
sprawność elektryczna będzie niższa spowoduje odrzucenie oferty.
3) Sprawność całkowita brutto GUK
Waga: 5.00
sprawność całkowita brutto GUK oferty ocenianej / najwyższa zaoferowana sprawność całkowita brutto GUK x 5 
= liczba punktów
Sprawność całkowita brutto GUK określona jako stosunek sumy energii cieplnej mierzonej przez licznik energii 
cieplnej na wyjściu z GUK/wejściu do sieci ciepłowniczej (w punkcie zdawczo-odbiorczym ciepła) i liczników 
energii elektrycznej zainstalowanych na zaciskach generatorów do energii chemicznej paliwa gazowego 
określnej w oparciu o licznik gazowy na wejściu do GUK i wartość opałową w zakresie 75%-100% obciążenia.
Najniższa wymagana sprawność całkowita brutto GUK została określona w PFU. Zaoferowanie jednostki, której 
sprawność całkowita będzie niższa spowoduje odrzucenie oferty.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą 
liczbę punktów w/w kryterium oceny ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
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przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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