
Piaseczno: Budowy sieci cieplnej preizolowanej w ul. Tukanów w Piasecznie wraz z przyłączami do
budynków PRESTIGE TOWER, Pawia 4; Pelikanów 2-8; Strusia 7; Powstańców Warszawy
Numer ogłoszenia: 121299 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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 zamawiającego: www.pc-u.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowy sieci cieplnej preizolowanej w ul.
Tukanów w Piasecznie wraz z przyłączami do budynków PRESTIGE TOWER, Pawia 4; Pelikanów 2-8;
Strusia 7; Powstańców Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
remont ( wymiana) istniejącej sieci cieplnej wodnej wysokoparametrowej wykonanej w technologii
kanałowej, przy czym do demontażu przewidziano następujące odcinki sieci: DN 125 L 61 m, DN 100 L
56 m, DN 80 L 70 m, DN 50 L 130 m Budowa i demontaż sieci cieplnej prowizorycznej ( zadanie
nieobligatoryjne, wykonanie s.c. prowizorycznej zależy od przyjętej przez Oferentów technologii
wykonania prac i harmonogramu realizacji prac): DN 32 L150 m, DN 50 L 90 m, DN 100 L 50m.
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci cieplnej preizolowanej zlokalizowanej na terenach
zurbanizowanych, po nowej trasie i częściowo po tzw. śladzie (w miejscach po uprzednio zdemontowanej
s.c. kanałowej): DN 250 400 L 657 m, DN 200 315 L 427 m DN 125 225 L 30 m, DN 100 200 L 110 m,
DN 80 160 L 38 m, DN 50 125 L 101 m Budowa nowej sieci cieplnej preizolowanej, ale w osłonie z rur
typu spiro.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-6, 45.23.00.00-8, 45.23.21.40-5, 45.23.21.41-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 100.000,00 zł
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III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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. Dla zamawiającego wykaz najważniejszych robót budowlanych to wykaz sieci
wodnych wysokoparametrowych o DN 50~300, przy czym długość sieci o dymensjach DN
200~250 w ramach jednego zadania nie może być mniejsza niż 1000 m. Minimalna ilość
takich sieci to (3) trzy roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert. Doświadczenie winno być poparte załączeniem dowodu
potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie lub są wykonywane
należycie poprzez załączenie odpowiednio do wyboru referencji, protokołów odbioru,
poświadczeń. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 3.2.2 SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
stwierdzający, że osoby te posiadają uprawnienia sanitarne sieci zewnętrzne wod-kan,
których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane. Konieczne jest
przedstawienie jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami - udokumentowanymi
kwalifikacjami zawodowymi. Osoba pełniąca funkcje kierownicze winna posiadać
uprawnienia bez ograniczeń i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (projektu)
zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej dla powierzonej funkcji lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa. Na zaświadczeniu o członkostwie w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
winno widnieć aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą. Powyższe winno być udokumentowane
oświadczeniem zgodnie z pkt 3.2.3 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż:
2.000 000 PLN (słownie dwa miliony 00/100 złotych), Powyższe winno być
udokumentowane oświadczeniem zgodnie z pkt 3.2.4 SIWZ

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
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1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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;

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą  polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

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
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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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
-11  ustawy  -  wystawione  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 dotyczące przynależności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności  działań
wykonawcy  z  normami  jakościowymi,  jeżeli  zamawiający  odwołują  się  do  systemów
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
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III.6) INNE DOKUMENTY

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

Inne dokumenty nie wymienione powyżej a wymagane przez Zamawiającego mające wpływ na ważność
oferty: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: przedstawią wypełniony formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 1; dowód wpłaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 7.14 SIWZ; W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy - należy przedstawić dowód wpłaty. Wadium
wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, Przeprowadzili wizję lokalną w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przedstawią wyniki
badań współczynnika LAMBDA, dla rur oferowanych do zabudowy, zgodnie z normą w ilości co najmniej
4 szt. w ciągu 2012 /2013 roku we własnym udokumentowanym laboratorium lub akredytowanym
zewnętrznym.

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pc-u.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację przetargową
można nabyć w siedzibie PCU Piaseczno Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4 lub za
zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji:600 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013
godzina 15:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej koperc
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