OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NR 1/07/2018
z dnia 6 lipca 2018
na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla
przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek os. Kolorowe 5, 13, 14,
15, 16, 18

I. Adres zamawiającego
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
tel.: 74 83 65 350 wew.62
II. Tryb zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasady
konkurencyjności, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówienia” obowiązującym w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,
zwanego dalej Regulaminem oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
III. Adres internetowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i materiały przetargowe można otrzymać
nieodpłatnie w Sekretariacie Spółki lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
www.zec-ddz.pl
IV. Przedmiot zamówienia
1. Nazwa
„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia
nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek os. Kolorowe 5, 13, 14, 15, 16, 18
2. Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Kategoria - podstawowa: 45200000-9

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy
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45231000-5

45232140-5
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45330000-9

rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,
wyrównywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci
grzewczych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

3. Miejsce realizacji (lokalizacja)
Dzierżoniów os. Kolorowe 5,13,14, 15, 16, 18
4. Krótki opis zakresu rzeczowego
Zakres rzeczowy zadania jest zgodny z projektem budowlanym wykonanym przez „ABPROJEKT” Andrzej Bobiński. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 560/2018
z dnia 19.06.2018r.
1. Wykonanie sieci ciepłowniczej 2 x Dn65 (Dz 76,1/Dzp140mm)
2. Wykonanie przyłącza 2 x Dn-50 (Dz 60,3/Dzp125mm)
5. Czy dopuszcza się oferty częściowe - nie
6. Czy dopuszcza się oferty wariantowe - nie
7. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać zgodnie z SIWZ w terminie do 30.03.2019r.
8. Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)

Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)

Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

c)

Nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,

d)

Akceptują warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy

e)

W przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi
spełniać w/w warunki.
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9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V
SIWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenie i dokumenty:
a) Oświadczenie

w

sprawie

spełnienia

przez

wykonawcę

warunków

udziału

w postepowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ),
b) Wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ),
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6 do
SIWZ),
d) Wykaz podwykonawców (załącznik nr 7 do SIWZ),
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności
Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz. że Wykonawca jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
f) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczająca, że:
- Wykonawca – osoba fizyczna, nie została prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
- W przypadku Wykonawcy – osoby prawnej – urzędujący członkowie władz nie
zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
g) Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie
spółki cywilnej (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
h) Umowa konsorcjum, jeżeli taka umowa została zawarta przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia, przy czym umowa ta
powinna wskazywać lidera,
i) Dokument potwierdzający nadanie nr NIP (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem),
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j) Oświadczenie, że Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej, jeżeli taki status
posiada,
k) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem),
l) Zaświadczenie

właściwego

Urzędu

Skarbowego

oraz

właściwego

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem
podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
m) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie robót budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100 000,00 zł przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
n) Dowód wniesienia wadium,
o) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są przedstawić dokumenty
potwierdzające

ich

uprawnienia

i

doświadczenie

w

realizacji

podobnych

przedsięwzięć.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencje dotyczące wykonania w ostatnich
trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez niego zadań przy budowie sieci
ciepłowniczej min. Dn65 o łącznej wartości min 200 tys. zł.
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą wskazywać wykonanie pracy z należytą
starannością.

10.Wadium
1. Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wnosi w następującej formie:
a) w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 40 1050 1908 1000 0090 3015 8944)
b) w poręczeniach bankowych,
c) w gwarancjach bankowych,
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d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
11. Kryteria oceny ofert
Kryteria, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty -100% cena.
12.Termin i miejsce składania ofert
1.Termin składania ofert do dnia: do 2018-07-24 do godz. 10:00
2.Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp z o.o.
ul. Bielawska 6/17 58-250 Pieszyce
3.Język oferty-oferty należy złożyć w języku polskim.
13.Otwarcie ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp z o.o na sali konferencyjnej w dniu 2018-07-24 o godz. 10:15
14. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
15. Umowa ramowa –nie dotyczy
16. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów-nie
17. Aukcja elektroniczna –nie przewiduje się
18. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej -tak

Zamawiający
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