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Ogłoszenie

Numer

2022-28605-106039

Id

106039

Powstaje w kontekście projektu

POIS.01.05.00-00-0031/16 - „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap 
I i etap II”.

Tytuł

„Rozdzielenie węzła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w 
Szczecinie – Etap 1 i 2”

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-27
1. Załączniki od 1 do 7 - Rozdzielenie węzła ul. Jasna
2. Załączniki od 1 do 7 - Rozdzielenie węzła ul. Jasna-wersja edytowalna
3. Załącznik nr 8 - wzór Umowy - ul. Jasna
4. Załącznik nr 9 - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
5. Załącznik nr 11a Dokumentacja Projektowa - rysunki
6. Załącznik nr 11b Dokumentacja Projektowa - W.C.IS ul. Jasna 25-37
7. Załącznik nr 11b Dokumentacja Projektowa - W.C.IS ul. Jasna 119-139
8. Załącznik nr 11c Dokumentacja Projektowa - W.C.IE
9. Zapytanie ofertowe - Rozdzielenie węzła ul. Jasna
10. Załącznik nr 11e - pozostała Dokumentacja Projektowa
11. Załącznik nr 11d Dokumentacja projektowa-mapy
12. Załącznik nr 10 - STWiORB

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-27

Data ostatniej zmiany

2022-04-27

Termin składania ofert

2022-05-18 13:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZBOŻOWA 4
70-653 Szczecin
NIP: 8510109444

Osoby do kontaktu

PAULINA ZAWISTOWSKA
tel.: 663490093
e-mail: paulina.zawistowska@sec.com.pl

AGNIESZKA KOJDER
tel.: 605 534 608
e-mail: agnieszka.kojder@sec.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Rozdzielenie węzła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane
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Opis

„Rozdzielenie węzła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”

Okres gwarancji

60 miesięcy

Kody CPV

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232460-4 Roboty sanitarne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-09-15

Opis

Etap I
i) �Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 119,
ii) �Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 125,
iii) �Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 133,
iv) �Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 139,
v) �Wykonanie przełączenia sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wykonanej w technologii 
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preizolowanej na sieć ciepłowniczą wysokoparametrową,
1)�Pomieszczenia na potrzeby montażu węzłów cieplnych zostaną przekazane przez Odbiorcę Ciepła 
w następujących terminach:
- dla Etapu 1 do dnia 01.08.2022 roku,
2)�Przyłączenie do węzłów cieplnych wykonanych wewnętrznych instalacji odbiorczych wraz z 
rozdzielaczami zostanie wykonane przez Odbiorcę Ciepła:
- dla Etapu 1 do dnia 15.09.2022 roku,

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 2

Koniec realizacji

2022-09-29

Opis

Etap II
i)�Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Jasnej 25, 31 i 37,
ii)�Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 25,
iii)�Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 31,
iv)�Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Jasnej 37,
v)�Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci i przyłączy cieplnych
Pomieszczenia na potrzeby montażu węzłów cieplnych zostaną przekazane przez Odbiorcę Ciepła 
w następujących terminach:
- dla Etapu 2 do dnia 15.08.2022 roku.
Przyłączenie do węzłów cieplnych wykonanych wewnętrznych instalacji odbiorczych wraz z 
rozdzielaczami zostanie wykonane przez Odbiorcę Ciepła:
- dla Etapu 2 do dnia 29.09.2022 roku.

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że:
a)�posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

(4.1)  posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie 
Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co 
najmniej:
a)�dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanych sieci lub przyłączy w 
terenie zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicach co najmniej Dn65,
b)�dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzłów cieplnych o mocy co najmniej 
100 kW

Typ

Potencjał techniczny

Opis

dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, legitymującymi się wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, 
wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do zajmowania następujących stanowisk:
a)�jedną osobą na stanowisko kierownika budowy (roboty sanitarne):
•� posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie sieci i instalacji cieplnych,
•� posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy 
(licząc od dnia uzyskania uprawnień);



Wygenerowano: 2022-04-27 14:19 Strona 6 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Rozdzielenie węzła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”

b)�jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i AKP:
•�posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które  uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
elektrycznej,  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do  kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie instalacji elektroenergetycznych;
•�posiadającą łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym kierowania robotami 
budowlanymi w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

c)�jedną osobą na stanowisko kierownika robót  telekomunikacyjnych: 
•�uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a 
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej  w zakresie 
zamówienia,
•�posiadającą łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami 
budowlanymi w branży telekomunikacyjnej (licząc od dnia uzyskania  uprawnień).

Zamawiający dopuszcza przedstawianie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jedna) 
z wymienionych powyżej.

Wymagania w zakresie uprawnień:
1)�Przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 18 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 
obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 220 ze zm.).
2)�Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem 
uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią 
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji 
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zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3)�Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie 
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
4)�Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w 
oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie 
daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena oferty 100 %

Najniższa zaoferowana cena brutto
---------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów
Cena brutto oferty ocenianej

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-04-27 - data opublikowania
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-> 2022-05-18 13:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-09-15 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / „Rozdzielenie węzła grupowego 
U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”... 

-> 2022-09-29 - Etap2 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / „Rozdzielenie węzła grupowego 
U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / „Rozdzielenie węzła grupowego 
U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”...

-> ????-??-?? - Etap2 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / „Rozdzielenie węzła grupowego 
U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2”...


