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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56782-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Turbiny i silniki
2021/S 023-056782

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 215-528197)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: New Cogen Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512371750
Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 10/14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-499
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Opaluch, Agnieszka Śmiechowska
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Tel.:  +48 914509851
Faks:  +48 914509999
Adresy internetowe:
Główny adres: https://newcogen.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w 
Szczecinie”

II.1.2) Główny kod CPV
42110000 Turbiny i silniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, łącznie jako: 
zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy 
poniżej 20 MW, zawartej w paliwie z uwzględnieniem normy ISO 3046 (bezwzględna moc zawarta w paliwie nie 
może przekroczyć 20 MW), składającego się z dwóch jednakowych wysokosprawnych jednostek wytwórczych, 
w których jednostkami napędowymi będą silniki tłokowe spalinowe, zasilane gazem ziemnym GZ50.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 215-528197

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez przeprowadzenie transmisji on-line w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 13.15. 
Otwarcia ofert będzie transmitowane w aplikacji Microsoft Teams. Link do transmisji niezbędny do wzięcia 
udziału w transmisji z otwarcia ofert można otrzymać na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym skierowaniu 
zapytania na wskazany adres e-mail: przetargi@sec.com.pl . Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem 
ofert na stronie internetowej Zmawiającego opublikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez przeprowadzenie transmisji online w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 13.15. 
Otwarcia ofert będzie transmitowane w aplikacji Microsoft Teams. Link do transmisji niezbędny do wzięcia 
udziału w transmisji z otwarcia ofert można otrzymać na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym skierowaniu 
zapytania na wskazany adres e-mail: przetargi@sec.com.pl  Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert 
na stronie internetowej Zamawiającego opublikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria określone poniżej
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Znamionowa moc elektryczna netto gazowego układu kogeneracyjnego (ME) 
(sumaryczna moc obydwu układów kogeneracyjnych pomniejszona o max. moc niezbędną dla pracy wszystkich 
układów potrzeb własnych, w tym sprężarek gazu), wyrażona w kW (kilowat) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność całkowita gazowego układu kogeneracyjnego (liczona jako stosunek 
uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z GUK oraz liczniki energii elektrycznej na 
zaciskach generatorów pomniejszonej o moc urządzeń na potrzeby własne w tym moc zainstalowanej sprężarki 
gazu ziemnego) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) wyrażona w % 
(procentach) / Waga: 5
Cena - Waga: 75
Powinno być:
a) cena – waga: 70;
b) moc elektryczna GUK – sumaryczna znamionowa moc elektryczna dla GUK (suma mocy elektrycznej 
mierzona przez układy pomiarowe zainstalowane na zaciskach generatorów pomniejszona o moc nominalną 
sprężarek gazu – jeśli występują), wyrażona w kW, (kilowat) – waga: 25;
c) 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 

03/02/2021 S23
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528197-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@sec.com.pl
mailto:przetargi@sec.com.pl


Dz.U./S S23
03/02/2021
56782-2021-PL

3 / 4

gazowego określnej w oparciu o licznik gazowy na wejściu do GUK i wartość opałową w zakresie 75 % – 100 % 
obciążenia) wyrażona w % (procentach) – waga: 5.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji oraz rękojmi 
za wady wynosić będzie 24 miesiące na silniki GUK (gazowy układ kogeneracji) oraz 5 lat na roboty budowlane 
od daty odbioru końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług 
serwisowych.
Powinno być:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji oraz rękojmi za wady 
wynosić będzie:
1) 36 miesięcy na dokumentację projektową licząc od daty jej odbioru;
2) 24 miesiące na GUK (gazowy układ kogeneracji) oraz 5 lat na roboty budowlane od daty odbioru końcowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług serwisowych.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1) wykonanie dokumentacji projektowej – 6 miesięcy od podpisania umowy ;
2) wykonanie gazowego układu kogeneracyjnego – w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. ;
3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. ;
4) wykonywanie usługi serwisu w ciągu 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego.
Powinno być:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1) wykonanie dokumentacji projektowej – 6 miesięcy od podpisania umowy;
2) wykonanie gazowego układu kogeneracyjnego – w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.;
3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.;
4) wykonywanie usługi serwisu w ciągu 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego.
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (cofnięte).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
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Data: 03/02/2021
Powinno być:
Data: 15/02/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/04/2021
Powinno być:
Data: 15/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Powinno być:
Data: 15/02/2021
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów – Początek
Zamiast:
Data: 03/04/2021
Powinno być:
Data: 15/04/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (cofnięte).
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