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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335239-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2018/S 146-335239

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kubicy 6
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Krężel
Tel.:  +48 323256460
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl 
Faks:  +48 322195040
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pec.tychy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.
Numer referencyjny: 12/PN/NZ/III/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.
Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach
2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.

mailto:wkrezel@pec.tychy.pl
www.pec.tychy.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 320 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100
45111000
45112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach budowy sieci ciepłowniczej należy wykonać w szczególności:
a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i
zagospodarowanie terenu budowy,
b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
c) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) z kształtek i rur preizolowanych
pojedynczych o średnicy Dn25-50 o łącznej długości ~250mb, z pogrubioną izolacją termiczną wraz z
impulsową instalacją alarmową,
d) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą nieniszczącą oraz wykonanie próby szczelności połączeń
mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową,
e) projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych wg tego
programu,
f) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,
g) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy
reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza muszą być wykonywane na
bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej,
h) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin,
rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami
umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę
postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej. Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę
zewnętrzną używając oznaczenia np. c65+65/250 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t dla kanalizacji
wtórnikowej.
i) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z
wymaganiami właścicieli/zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót,
j) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
k) najpóźniej w ciągu 14 dni po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu
harmonogram robót.
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2. Szczegółowy zakres robót do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji
projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „TERMODEX” p.n. „Budowa osiedlowej
sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach” (nr projektu: 158/T/01/2018).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 3
Cena - Waga: 97

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.07.02-00-0004/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia:
a) zakończenie robót w części technologicznej: do dnia 24.9.2018 r.
b) zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 31.10.2018 r.

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 075-167823

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167823-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Instalmedia Sp. z o.o.
Targiela 8
Tychy
43-100
Polska
Kod NUTS: PL22C
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 205 550.53 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 320 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Podwykonawstwo obejmuje:
1. Dostawa materiałów preizolowanych.
2. Dostawa muf zgrzewanych elektrycznie.
3. Badanie połączeń spawanych.
4. Obsługa geodezyjna.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp - zgodnie z art. 179 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostały
szczegółowo opisane w dziale VI ustawy Pzp.

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

