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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217147-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Połaniec: Roboty budowlane
2018/S 095-217147

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
Połaniec
Połaniec
28-230
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Izbińska
E-mail: sekretariat@pgk-polaniec.pl 
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -
Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę
sieci ciepłowniczej, oraz dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, a także wymianę
instalacji przy zachowaniu ciągłości dostaw ciepła. Zakresem zamówienia objęte jest pozyskanie map dla
celów projektowych, inwentaryzacja przedmiotu zamówienia, wykonanie badań geologicznych, sporządzenie
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dokumentacji, uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i zezwoleń, dokonanie wymaganych
przepisami prawa uzgodnień, naprawę dróg po wykonanych pracach, odtworzenie ich, jak również odtworzenie
chodników.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Połaniec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę
sieci ciepłowniczej, oraz dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, a także wymianę
instalacji przy zachowaniu ciągłości dostaw ciepła. Zakresem zamówienia objęte jest pozyskanie map dla
celów projektowych, inwentaryzacja przedmiotu zamówienia, wykonanie badań geologicznych, sporządzenie
dokumentacji, uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i zezwoleń, dokonanie wymaganych
przepisami prawa uzgodnień, naprawę dróg po wykonanych pracach, odtworzenie ich, jak również odtworzenie
chodników.
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta
Połaniec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś
priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie nr
POIS.01.05.00-00-0020/17 Projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec” w ramach
działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakres realizowanego projektu obejmuje:
1) przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku 6,7 km (Magistrala Przesyłowa wraz z przyłączami),
2) likwidację węzłów osiedlowych, a w zamian budowę 180 szt. węzłów indywidualnych;
3) budowę nowej sieci ciepłowniczej (12,76 km);
4) budowę węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami dla nowych odbiorców (197 szt.).
Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Połaniec poprzez
przebudowę sieci ciepłowniczej – redukcja emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia
lokalnej społeczności.
Celami szczegółowymi są:
— zastąpienie indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystanie źródła systemowego,
— zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii,
— redukcja emisji CO2 i pyłów do atmosfery,

— poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła, zmniejszenie strat.
Planowane efekty.
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• 19,46 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej;
• 377 zmodernizowanych i wybudowanych węzłów cieplnych;
• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 24 414,26 GJ/rok;
• redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 2 389,38 MgCO2/rok.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0020/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
minimum 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na
zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub wymianie min. 5 000 mb sieci preizolowanej w rurach DUO i
50 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu, za łączną kwotę min 5 000 000 PLN netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum 2 osobami, w
tym
a) minimum 1 osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła
funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na
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minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 5 000 mb sieci
preizolowanej w rurach DUO i 25 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.
b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
projektowania* w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych bez ograniczeń;
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku do SIWZ, stanowiącej wzór umowy wraz z
załącznikami.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę na maksymalną wartość nominalną zobowiązania.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, które wystąpiły w
odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.
2. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik do SIWZ:
a) w treści oferty Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ (treść oferty może zawierać, jeśli to
niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ).
Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w
wersji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w Części IV JEDZ. Dokumenty/wykazy potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na
późniejszym etapie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ;
b) załączy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile
ofertę składa pełnomocnik;
c) załączy zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu;
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d) w treści oferty Wykonawca wskaże projektanta i kierownika robót wymaganych przez Zamawiającego
(zgodnie z wymaganiami i opisanymi w SIWZ);
e) na poświadczenie spełniania warunków przedmiotowych w zakresie zgodności oferowanych rur
preizolowanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów
dotyczących certyfikatów, wykonawca przedłoży certyfikaty wskazane w programie funkcjonalno użytkowym
potwierdzające spełnienie stawianych wymagań
Forma złożenia JEDZ została opisana w SIWZ.
3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w
art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty
dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w umowie.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli
oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym
samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej
wraz z informacją z otwarcia ofert.
7. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów określonych w SIWZ oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej
Polskiej.
8. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi do SIWZ.
9. W Ofercie Wykonawca poda elementy, o których mowa w druku oferta stanowiącym załącznik do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2018


