Piaseczno: Dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny 1 szt. ekonomizera dla
potrzeb PCU w Piasecznie
Numer ogłoszenia: 204435 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie,
serwis gwarancyjny 1 szt. ekonomizera dla potrzeb PCU w Piasecznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem oferty jest
dostawa, montaż , uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 1 szt. ekonomizera przy
następujących założeniach : a) ekonomizer musi być zainstalowany w hali kotłów z kotłem K2, b)
moc max kotła K2 - 8MWt, c) paliwo - gaz GZ 50,c) Średnioroczna ( średnia ważona) kaloryczność
gazu, wg danych PGNiG wynosiła:2011 - 0,036056 GJ/Nm3 2012 - 0,036119 GJ/Nm3 2013 0,036243 GJ/Nm3 (za 6 m-cy) d) max przepływ gazu przez palnik - 900Nm3/h, e) oczekiwany
poziom temperatury spalin w czopuchu za ekonomizerem: - max +5oC powyżej temp. wody
sieciowej na wlocie do ekonomizera (woda na powrocie sieci cieplnej , której temperatura zmienia
się w zakresie 48- 70oC ), f) współpraca z kotłem VIESSMANN TURBOMAT RN HW 8000, g)
max. przepływ wody sieciowej przez kocioł - 300 m3/h, h) min. przepływ wody sieciowej przez
kocioł - 50 m3/h, i) minimalna temperatura spalin za kotłem wynosi 100oC niezależnie od
warunków zewnętrznych i mocy kotła, ekonomizer musi być podłączony do istniejącej instalacji
neutralizacji skroplin, j) uzgodnienie parametrów pracy ekonomizera z producentem palników
modulowanych, które są zainstalowane na kotłach (DREISLER marathon M10001 Oxygen ), k)
każdy z kotłów posiada własny przewód kominowy o przekroju 900 mm o wysokości 25m, l)
dostawa musi być zrealizowana w systemie pod klucz, m) zapewnienie możliwości zdalnego
sterowania ekonomizerem i monitorowania jego podstawowych parametrów z istniejącego systemu
wizualizacji..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.31.00-1.
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: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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
• Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien
przedstawić w wykazie minimum 2 dostawy ekonomizera w zakresie kotłów
wodnych wysokoparametrowych odpowiadająca swoim rodzajem i zakresem
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Wyżej wymienione doświadczenie
winno być poparte załączeniem dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie poprzez załączenie odpowiednio
do wyboru referencji, protokołów odbioru, poświadczeń. Powyższe winno być
udokumentowane zgodnie z pkt 5.2.2 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: 500 000 PLN (słownie pięćset tysięcy 00/100 złotych),
Zaświadczenie z banku potwierdzające, że Oferent posiada środki własne i/lub
zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do realizacji zamówienia, ale na kwotę
nie mniejsza niż 500 000 zł Powyższe winno być udokumentowane oświadczeniem
zgodnie z pkt 5.2.3 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
•
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;
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)
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) przedstawią wypełniony formularz
ofertowy stanowiący załącznik nr 1; 2) Przeprowadzili wizję lokalną w uzgodnieniu z
Zamawiającym 3) Określą minimalną temp. spalin na wylocie z ekonomizera 4) Określą max. temp
spalin na wylocie z ekonomizera 5) moc grzewczą ekonomizera w okresie letnim (przepływ wody
sieciowej przez kocioł = 50-60 m3/h, temperatura wody sieciowej 50-55oC i przepływie gazu do
palnika = 200 Nm3/h ), 6) Określą moc grzewczą ekonomizera przy pracy kotła na parametrach
określonych w tabeli 1 7) Określą koszt serwisu gwarancyjnego ( zł/h pracy ekonomizera) 8)
Określą koszt serwisu pogwarancyjnego - robocizna , koszty części zamiennych itp. w zł/h pracy
(lub zł/rok, zł/przegląd) na najbliższe 10 lat 9) czas trwania przeglądów okresowych i ich ilość w
roku 10) termin wykonania remontu kapitalnego 11) propozycję umowy serwisowej na serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny
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 - 75
• 2 - Termin realiazcji - 10
• 3 - Temperatura Spalin za ECO - 15
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: SIWZ można

nabyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp z o.o.05-500
Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4 w Sekr. pok. 311 lub za zaliczeniem pocztowym.Cena SIWZ 100zł..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Spółka z o.o.05-500 Piaseczno, ul.
Kusocińskiego 4 w Sekretariacie pok. 311.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Inicjatywa JESSICA.
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: tak

