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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454668-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Pieszyce: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
2017/S 219-454668
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
KRS 0000262707
ul. Bielawska 6/17
Pieszyce
58-250
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Kopcio
Tel.: +48 748314590
E-mail: biuro@zec-ddz.pl
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zec-ddz.pl/page/przetargi.php
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zec-ddz.pl/page/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
KRS 0000262707
ul. Bielawska 6/17
Pieszyce
58-250
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Kopcio
Tel.: +48 748314590
E-mail: biuro@zec-ddz.pl
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zec-ddz.pl/page/przetargi.php
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
KRS 0000262707
ul. Złota 11
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Dzierżoniów
58-200
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Kopcio
Tel.: +48 748314590
E-mail: biuro@zec-ddz.pl
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zec-ddz.pl/page/przetargi.php
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zec-ddz.pl/page/przetargi.php
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w
Dzierżoniowie.
Numer referencyjny: 1/11/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45251000 - KA12

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa bloku kogeneracyjnego opalanego biomasą, produkującego
ciepło pod potrzeby miejskiego systemu cieplnego oraz energię elektryczną „zieloną”, spełniającego
wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Projekt będzie realizowany na terenie ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w
Dzierżoniowie obok istniejącej kotłowni.

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
71300000 - KA12

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Projekt będzie realizowany na terenie Ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie obok istniejącej kotłowni.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakres prac obejmuje:
a) Wykonanie projektu wykonawczego w branżach:
— budowlanej
— instalacyjnej
— technologicznej
— elektrycznej
— AKPiA.
b) Przebudowa budynku ciepłowni oraz budowa magazynu biomasy ( wiata ).
c) Dostawę, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi:
— instalacji przygotowania, magazynowania i podawania paliwa (biomasy)
— paleniska na biomasę
— instalacji kotła odzysknicowego na olej termalny
— turbogeneratora ORC
— układu wyprowadzenia mocy elektrycznej
— układu wyprowadzenia mocy cieplnej do współpracy z urządzeniami technologicznymi istniejącej kotłowni
— innych układów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni.
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
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/07/2019
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: Nr projektu POIS.01.06.01-00-0001/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 2014-2020, działanie 1.6.1, źródła wysokosprawnej kogeneracji.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 tej ustawy
Ponadto Wykonawca powinien spełnić warunki wiedzy i doświadczenia:
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wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu
co najmniej 5 instalacji z kotłem termoolejowym opalanym biomasą o mocy cieplnej co najmniej 5 MWt,
współpracujących z turbogeneratorem ORC, przy czym przez instalację należy rozumieć zespół urządzeń
składający się z układu podawania paliwa, paleniska na biomasę, podgrzewacza oleju termalnego i układ
oczyszczania spalin
— warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację niniejszego zamówienia
opisanej w punkcie III.1.2
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 000 PLN.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 30 000 000 PLN;
2) posiada środki finansowe własne lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN;
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 10 000 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej
następującymi specjalistami:
1) Kierownik budowy
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami instalacyjnymi, w
tym minimum 1 rok w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami instalacyjnymi przy zamówieniu obejmującym
wykonywanie robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, w ramach którego Wykonawca wykonał jeden blok kogeneracyjny z kotłem na olej termalny
opalanym biomasą i z turbogeneratorem ORC
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów
Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do
nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
2) Kierownik robót elektrycznych
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi i
elektroenergetycznymi,
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które
uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
3) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych
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Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w
specjalności budowlano-konstrukcyjnej
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie przepisów
Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej
Nie dopuszcza się, aby wyżej wymienione funkcje pełniły te same osoby (nie dopuszcza się łączenia funkcji).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Opisane w SIWZ.

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
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: nie

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: 22/12/2017
Czas lokalny: 10:00

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: 22/12/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Dodatkowe wyjaśnienie do punktu IV.2.21. Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy złożyć
w miejscu prowadzenia działalności ciepłowniczej Zamawiającego ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów
Otwarcie ofert nastąpi w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
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ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Miejsce otwarcia ofert ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów godzina 10:30, Polska w sali konferencyjnej.
Przy otwarciu ofert dopuszcza się udział przedstawicieli wykonawców.
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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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