
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m, od ul. Królewskie Lipy do dział
nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł

2x DZ 559

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe „Piaseczno” Spółka z o.o.

1.2.) Oddział zamawiającego: 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013071501

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kusocińskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 227500215

1.4.8.) Numer faksu: 227506763

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pc-u.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pc-u.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gaz i energia cieplna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049410/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 20:50

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m, od ul. Królewskie Lipy do dział
nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł
2x DZ 559

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej DN150 mm,
o długości łącznej 320m, od ul. Królewskie Lipy do działki nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul.
Chyliczkowską do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osłonowej 2x DZ 559 pod ul. Chyliczkowską
łącznie z odcinkiem rury preizolowanej 2x DN300/450.
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego przyłącza sieci cieplnej preizolowanej zlokalizowanej
na terenach zurbanizowanych, po nowej trasie:
1. DN 150/250mm; L~320mb;
2. DN100/200mm; L~74mb;
3. DN 80/160mm; L~48mb;
4. Montaż rury osłonowej 2x Dz 559x10; L~30mb;
5. Montaż rury preizolowenj 2x DN300/450mm; L~36mb;

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-02-21 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki , 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Część II pkt 2 niniejszej SWZ w zakresie
podstaw wykluczenia
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika
to z odrębnych przepisów 
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawca musi wykazać, że posiada 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, w wysokości nie mniejszą, niż:
2.000 000,00 PLN 
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000 PLN
Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odp cyw w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, W przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, S. C.) o udzielenie niniejszego zamówienia
sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniana będzie łącznie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
d.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał sieci wodne wysokoparametrowe o
DN 50~300, przy czym długość sieci o dymensjach Dn 100~150 w ramach jednego zadania nie
może być mniejsza niż 500 m. Minimalna ilość takich sieci to (3) trzy roboty budowlane
wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, każda
potwierdzona referencjami, protokołami odbioru lub poświadczeniami wykonania, co zostanie
wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.Powyższe winno być
przedstawione w formie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
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a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 
d.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie
posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeśli Wnioskodawca wykaże, się wymaganiami określonymi
w pkt d2 SWZ 
Część III
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy
Określone w Części III pkt 1) do 15) SWZ
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów określonych w Części III pkt 2.1)
SWZ

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej PCU na
platformie Skrzynka to e-PUAP: /PCUPIASECZNO/SkrytkaESP 
Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl i www.pc-u.pl
Wszelkie informacje nt. przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie publikował na stronie
internetowej pod adresem: http://www.pc-u.pl/ i https://miniportal.uzp.gov.pl 
Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, w celu
sprawdzenia czy nie zawiera ona ewentualnych czynności dokonanych przez Zamawiającego
związanych z przedmiotowym postępowaniem. 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z
wykorzystaniem mini Portalu i e PUAP. Wykonawcy, którzy zamierzają wziąć udział w
postępowaniu muszą posiadać konto na e - PUAP oraz kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany lub podpis osobisty.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty”
dostępnego na ePUAP udostępnionego na mini Portalu do dnia 21.02.2022r. do godziny 09:00.
Cały proces składania oferty poprzez szyfrowanie ma miejsce na stronie miniPortalu.uzp.gov.pl
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 14:00.
Kryteria oceny ofert 
1) waga kryterium 60% - Cena oferty 
2) waga kryterium 40 % - Gwarancja 
Zamawiający wymaga wadium
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Projektowane postanowienia umowy stanowią zał. nr 8 do SWZ
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