Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pc-u.pl

Piaseczno: Budowa przyłącza sieci cieplnej w ul. Nadarzyńskiej do
budynku przy ul. Kościuszki 20
Numer ogłoszenia: 55537 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza sieci cieplnej w ul. Nadarzyńskiej
do budynku przy ul. Kościuszki 20.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
budowa nowego przyłącza sieci cieplnej preizolowanej zlokalizowanej na terenach zurbanizowanych, po nowej
trasie: Dn 100/200 L ~ 136 m Dn 100/200 L ~ 6 m przy następujących założeniach: całość prac jest realizowana
w systemie pod klucz, co oznacza, że Wykonawca, posiadając stosowne upoważnienie od Zamawiającego jest
zobowiązany do spełnienia wszelkich wymogów formalnych z tym zadaniem związanych; Zamawiający posiada
dokumentację projektową; wizja lokalna w terenie przed złożeniem oferty jest obowiązkowa dla Wykonawców;
wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem i odbiorem robót leżą po stronie Wykonawcy; wszelkie
formalności związane z organizacją ruchu w rejonie budowy leżą po stronie Wykonawcy; wykonanie badań
zagęszczenia gruntu, wraz z uzgodnieniem parametrów zagęszczenia z właścicielami terenów leży po stronie
Wykonawcy; miejsce wprowadzenia sieci do budynku należy uzgodnić z Właścicielem -UMiG; odtworzenie
terenu wraz z dokonaniem odbiorów leżą po stronie Wykonawcy; przed i po wykonaniu robót ziemnych i
odtworzeniu terenu należy wykonać dokumentację fotograficzną terenu na którym będą prowadzone prace
związane z budową i remontem sieci cieplnej, dokumentację fotograficzną należy dołączyć do dokumentacji
powykonawczej; producent rur - dowolny spełniający wymagania PN-EN253; materiały muszą być dopuszczone
do stosowania na terenie Unii Europejskiej oraz być kompatybilne z rurociągami sieci cieplnej już istniejącymi w
Piasecznie; wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza sieci cieplnej muszą być fabrycznie nowe,

nieużywane; instalacja alarmowa impulsowa; wymagane badania współczynnika LAMBDA zgodne z normą
muszą być udokumentowane w laboratorium wykonawcy lub akredytowanym zewnętrznym; umożliwienie
Zamawiającemu kontroli dostarczonego materiału w kontekście jakości i spełnienia warunków technicznych
narzuconych przez Zamawiającego; dopuszczalne jest dokonanie zmian w proponowanej przez Zamawiającego
technologii, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują wzrostu ceny ani obniżenia parametrów
eksploatacyjnych przedmiotu zamówienia; na zmianę technologii Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę;
organizacja placu budowy i zaplecza należy do Oferenta..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.00.00-8.
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: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące zł)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 50~200,
przy czym długość sieci w ramach jednego zadania nie może być mniejsza niż 500 m. Minimalna ilość
takich sieci to trzy roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (zgodnie z pkt 7.1.2) SIWZ. 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 7.1.2) SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz osób na stanowiskach nadzoru, 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. Dysponowanie odpowiednimi
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - zatrudniają na umowę o pracę min 2 spawaczy
posiadających uprawnienia do wykonywania spawów na rurociągach w zakresie średnic będących
przedmiotem zamówienia; - zatrudniają na umowę o pracę min 2 osoby przeszkolone w wykonywaniu
hermetyzacji złącz w oferowanym systemie rur preizolowanych; Wykonawca nie może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże, że przychody z działalności będącej
przedmiotem zamówienia za okres ostatnich 3 lat są nie niższe od 20 000 000 PLN (dwadzieścia
milionów złotych) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej przedstawią część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
odpowiednio o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty w wysokości
minimum 20.000.000zł (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów lub przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w ciągu ostatnich
3 lat - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe - ostatnie 3 lata to 2013r, 2014r, i 2015r, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Powyższe winno być
udokumentowane zgodnie z pkt 7.1.5) SIWZ Wykonawca posiada 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 zgodnie z pkt 7.1.4) SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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. 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;
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
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 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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1; dowód wpłaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 9.3
SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy - należy przedstawić dowód wpłaty

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.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 dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pc-u.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający umieszcza
SIWZ na stronie internetowej www.pc-u.pl do samodzielnego pobrania..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016
godzina 14:00, miejsce: 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4, pok. 311 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Umowa Inwestycyjna IJ 15-02678 w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu
rewitalizacyjnego pod nazwą Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej PCU Piaseczno w ramach inicjatywy
JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

