
Piaseczno: Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizol owanej 

doprowadzaj ącej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. 

Królewskie Lipy w Piasecznie.  

Numer ogłoszenia: 135747 - 2015; data zamieszczenia : 14.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o. , ul. 

Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 750 02 15, faks 22 750 67 63. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pc-u.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa osiedlowej sieci cieplnej 

preizolowanej doprowadzającej ciepło do budynku mieszkalnego w ul. Królewskie Lipy w 

Piasecznie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budowa przyłącza 

ciepłowniczego (sieci cieplnej preizolowanej). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci 

cieplnej wodnej (przyłącza) wysokoparametrowej wykonanej w technologii preizolowanej: Dn 

200/315 o szacowanej długości 607,5m , Dn 125/225 o szacowanej długości 7,5m , Dn 80 /160 o 

szacowanej długości 7,0m , Dn 65/140 o szacowanej długości 3,0m. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

•  



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 40.000,00 

zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Przedłożą listę wykonywanych prac minimum 2 zadania - tylko w zakresie sieci 

wodnych wysokoparametrowych o Dn50~300 z okresu ostatnich 5 lat przed terminem 

składania ofert 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

a) cenę ryczałtową i warunki płatności, b) harmonogram realizacyjny w układzie dobowym, c) termin 

realizacji, d) warunki gwarancji z wyszczególnieniem zakresu gwarancji na instalacje, roboty 

budowlane i roboty drogowe, e) wymaganie badań współczynnika LAMBDA zgodnie z normą w 

ilości co najmniej 2 szt. w latach 2013~2015 we własnym udokumentowanym laboratorium lub 

akredytowanym zewnętrznym. f) przedstawią propozycję umowy realizacyjnej zawierające istotne 

dla stron postanowienia umowy przygotowane przez Zamawiającego i propozycje umowy na serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny g) dowód wniesienia wadium h) Zamawiający przewiduje możliwość 

wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 70 

• 2 - Termin realizacji - 20 

• 3 - Warunki gwarancji - 10 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.pc-u.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkim załącznikami jest udostępniona na stronie 

www.pc-u.pl i dostępna bez ograniczeń dla zainteresowanych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

30.09.2015 godzina 15:00, miejsce: Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego 05-500 Piaseczno ul. Kusocińskiego 3 Sekretariat pok. 311. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

 
 


