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Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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: a.izbinska@pgk-polaniec.pl
Kod NUTS: PL72
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 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
sieci cieplnej przy zachowaniu ciągłości dostaw ciepła. Zakresem zamówienia objęte jest pozyskanie map dla
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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
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
1) Przebudowę sieci ciepłowniczej (6,7 km) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (Magistrala
Przesyłowa wraz z przyłączami w rurach preizolowanych pojedynczych).
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Połaniec

II.2.4)

Opis zamówienia:
Początek przebudowy przy ul. Mieleckiej ( włączając się do istniejącej sieci cieplnej w rurach preizolowanych)
Zakończenie przyłączy w budynkach (drugie kołnierze zaworów odcinających od sieci cieplnej)
Przebudowę zaprojektować i wykonać wg PFU i późniejszych aneksów w tym zakresie.
Na trasie przebudowy wykorzystać już istniejące odcinki sieci preizolowanej, dołączając się do nich.
Zgodnie z aneksem PFU dokonać przekładki rurociągów sieci cieplnej Dn 300 w rurach preizolowanych na
długości 128mb znajdujących się na sieci cieplnej się przy ul. Kilińskiego, należy je przełożyć na sieć cieplną
przy ul. Mieleckiej w miejsce starej sieci kanałowej
( początek przebudowy sieci ).
Zakończenie przebudowy na wysokości Galerii Handlowej ul. Krakowska (50 mb od pasa drogowego w/w ulicy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
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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:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0020/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
2) Budowę węzłów ciepłowniczych z zakresu przebudowy sieci ciepłowniczej 180 szt.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Połaniec

II.2.4)

Opis zamówienia:
Montaż węzłów ciepłowniczych wg wykazu załączonego do SIWZ.
W obiektach w których znajdują się węzły indywidualne dla podgrzewu c.w.u. i regulacja temperatury c.o.
poprzez układ podmieszania należy zdemontować w/w urządzenia i przekazać protokołem zdawczo odbiorczym
właścicielowi węzła.
Węzły należy włączyć do istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., jak również podłączyć do pierwszych
zaworów odcinających wprowadzonego przyłącza ciepłowniczego za ścianą budynku i dokonać ich
uruchomienia.
Poprzez likwidację węzłów grupowych należy rozumieć odłączenie węzła grupowego od zewnętrznej instalacji
odbiorczej, jak również od sieci cieplnej. Demontaż urządzeń w węzłach grupowych po stronie zamawiającego.
Na w/w zadanie wykonać dokumentację techniczną.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0020/17
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
3) Rozbudowa sieci ciepłowniczej (12,76 km) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Połaniec

II.2.4)

Opis zamówienia:
Początek rozbudowy przy ul. Krakowskiej ( Galeria Handlowa 50 mb od pasa drogowego ul. Krakowskiej
włączając się do wykonanej sieci cieplnej w rurach preizolowanych podczas realizacji przebudowy sieci )
Zakończenie przyłączy w budynkach (drugie kołnierze zaworów odcinających od sieci cieplnej)
Rozbudowę zaprojektować i wykonać wg PFU i późniejszych aneksów w tym zakresie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0020/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
4) Budowę węzłów ciepłowniczych z zakresu rozbudowy sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców (197 szt.).
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Połaniec

II.2.4)

Opis zamówienia:
Montaż węzłów ciepłowniczych wg wykazu załączonego do SIWZ.
W obiektach w których znajdują się węzły ciepłownicze zasilane paliwem stałym należy zdemontować w/w
urządzenia i przekazać protokołem zdawczo odbiorczym właścicielowi węzła.
Węzły należy włączyć do istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., jak również podłączyć do pierwszych
zaworów odcinających wprowadzonego przyłącza ciepłowniczego za ścianą budynku i dokonać ich
uruchomienia.
Na w/w zadanie wykonać dokumentację techniczną.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0020/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
5) Budowa węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej w ilości
61 szt.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Połaniec

II.2.4)

Opis zamówienia:
Montaż węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami wg wykazu załączonego do SIWZ.
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W obiektach w których znajdują się węzły ciepłownicze zasilane paliwem stałym należy zdemontować w/w
urządzenia i przekazać protokołem zdawczo odbiorczym właścicielowi węzła.
Węzły należy włączyć do istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., jak również podłączyć do pierwszych
zaworów odcinających wprowadzonego przyłącza ciepłowniczego za ścianą budynku i dokonać ich
uruchomienia.
Na w/w zadanie wykonać dokumentację techniczną.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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:
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:
Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
minimum:
Część 1. – 3000 000,00 zł,
Część 2. - 1500 000,00 zł,
Część 3. – 3 200 000,00 zł,
Część 4. - 750 000,00 zł,
Część 5. - 150 000,00 zł.

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. 5000 mb sieci preizolowanej w rurach
pojedynczych, za łączną kwotę min 2.000.000. zł netto.
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2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema
osobami, w tym
a) minimum jedną 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
minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 5000 mb sieci
preizolowanej w rurach pojedynczych.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 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
lipca 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).
Dla części 2.
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 wymianie min. 50 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 800.000. zł
netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema
osobami, w tym
a) minimum jedną 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
minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub wymianie min. 50 węzłów ciepłowniczych.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 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 Europejs
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

8/9

Część 1. – 100 000,00 zł,
Część 2. - 30 000,00 zł,
Część 3. - 800 000,00 zł,
Część 4. - 20 000,00 zł,
Część 5. - 10 000,00 zł.
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
żeporęczenie 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
listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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: 11/02/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 11/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia
oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw
wykluczeniaoraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dostępnych na stronie http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/.

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:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówieniaoraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzpprzysługują
środki ochrony prawnej, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198 gustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

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:
31/12/2018

