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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72618-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2018/S 033-072618

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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) Wspólne zamówienie

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:
Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A.
Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
Numer referencyjny: 43/PN/NZ/IX/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres robót do wykonania obejmuje:
Przebudowę istniejącej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej - kanałowej na
wysokoparametrową osiedlową sieć ciepłowniczą 2xDn600 w technologii rur preizolowanych pojedynczych
wraz z kanalizacją teletechniczną.

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: 2 429 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000
45112000
45233000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 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) wykopy i demontaż istniejących kanałów i rur ciepłowniczych zgodnie z dokumentacją projektową, w tym
np. punktów stałych, izolacji termicznej oraz usunięcie wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie,
d) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur
preizolowanych pojedynczych z pogrubioną izolacją seria 2 (plus) 2xDN600/Dzewn800 ~598mb,
2xDN65/Dzewn160 ~10mb.
e) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu
danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych”
stanowiących (załącznik nr 5 do SIWZ), oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat
Powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,
f) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą nieniszczącą wraz z próbą szczelności połączeń mufowych
przed wypełnieniem pianą poliuretanową,
g) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy
reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza musi być wykonywana 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. 2c600/800
dla rur pojedynczych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać
osie rur pojedynczych,
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i) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych,
oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu,
j) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie
z wymaganiami właścicieli / zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych
robót,
k) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
l) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót. Należy
zapewnić ciągłość dostaw ciepła do budynków przy ul. Paprocańskiej 84, 84a i 86. Proponujemy by na okres
wykonania robót zabudować grzałki elektryczne u odbiorców ciepła bądź zabudować źródło
Zastępcze w pomieszczeniu grupowej wymiennikowni ciepła przy ul. Paprocańskiej na koszt Wykonawcy
(sumaryczna moc zamówiona na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 52 kW, sumaryczne
miesięczne zużycie wynosi ok. 10 GJ). Powyższe należy uzgodnić z zamawiającym i odbiorcami.
Ciepła.
2) Szczegółowy zakres robót do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji
projektowej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „TERMODEX” Leszek Ograbisz ul.
Sosnowa 6a Tychy 43-100.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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.01.07.02-00-0005/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia:
1.Planowane rozpoczęcie robót: maj 2018r. (przy zachowaniu dostaw ciepła do odbiorców w przypadku trwania
sezonu grzewczego nie później niż do 30.5.2018 r.).
2.Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2018 r.
3.Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 1.10.2018 r.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia 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.1.6) 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: 2017/S 184-377683

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377683-2017:TEXT:PL:HTML
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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:
Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A.
Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/02/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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.
ul. 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: 3 508 180.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 429 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1. Dostawa materiałów preizolowanych.
2. Badanie połączeń spawanych.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Informacje zamieszone w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 133
ust. 4 ustawy Pzp.
2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach przewidzianych w art. 24
ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):
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a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz.978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r – prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z póź. zm.).
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
3) Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2.2 b) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów
(aktualnych na dzień ich złożenia):
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
5) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
oceny ofert jak niżej:
1. Cena - znaczenie procentowe kryterium - 97 %.
2. Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę - znaczenie
procentowe kryterium - 3 %.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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:
15/02/2018

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

