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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Elektrociepłownia Zielona Góra
0000040284
ul. Zjednoczenia 103
Zielona Góra
65-120
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Leśniak
Tel.: +48 126209676
E-mail: marta.lesniak@gkpge.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ec.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa sieci cieplnej osiedlowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Botanicznej w Zielonej Górze – ETAP I i II”
Numer referencyjny: 1001113300

II.1.2)

Główny kod CPV
45232140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) „Sieć cieplna osiedlowa 2xDN200/315÷2xDN80/160 na odcinku od węzła T1 przy ul. Kilińskiego do węzła „A”
przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze – ETAP I”.
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2) „Sieć cieplna osiedlowa 2xDN125/225÷2xDN65/140 na odcinku od węzła E1 przy ul. Waszczyka do węzła
„T1” wraz z odgałęzieniami S2, 1S1 w Zielonej Górze – ETAP IIa”
3) „Sieć cieplna osiedlowa 2xDN100/200÷2xDN65/140 na odcinku od węzła „B” przy ul. Waszczyka do węzła
„C” przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze – ETAP IIb”
4) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku szkolnego i budynku warsztatowego
Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”
5) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku szkolno-biurowego przy ul. Botanicznej
75-77 w Zielonej Górze”
6) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Botanicznej 52,
54, 58, 60, 76 w Zielonej Górze”
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) „Sieć cieplna osiedlowa 2xDN200/315÷2xDN80/160 na odcinku od węzła T1 przy ul. Kilińskiego do węzła „A”
przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze – ETAP I”.
2) „Sieć cieplna osiedlowa 2xDN125/225÷2xDN65/140 na odcinku od węzła E1 przy ul. Waszczyka do węzła
„T1” wraz z odgałęzieniami S2, 1S1 w Zielonej Górze – ETAP IIa”
3) „Sieć cieplna osiedlowa 2xDN100/200÷2xDN65/140 na odcinku od węzła „B” przy ul. Waszczyka do węzła
„C” przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze – ETAP IIb”
4) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku szkolnego i budynku warsztatowego
Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”
5) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku szkolno-biurowego przy ul. Botanicznej
75-77 w Zielonej Górze”
6) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Botanicznej 52,
54, 58, 60, 76 w Zielonej Górze”

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość- przedłuzony okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 124
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.06.02-00-0003/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej
wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji" w ramach Zadania nr 3, współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i
chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wybrany
wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć :
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację Wykonawcy jako czynnego płatnika VAT
lub,jeżeli Wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz
z potwierdzeniem jej złożenia w US, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3miesiąceprzedupływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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5) 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
8)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500
000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Z załączonych dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca dokonał
opłacenia polisy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Posiada doświadczenie w realizacji 5 zadań związanych z budowa sieci ciepłowniczych w systemie
preizolowanym o minimalnej średnicy DN150, w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzone wykazem doświadczeń
wraz z referencjami)
b) Dysponuje personelem o kwalifikacjach w branżach budowlanej, ciepłowniczej, elektrycznej, sanitarnej i
geodezyjnej o udokumentowanych kwalifikacjach:
1) Kierownik Budowy- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
z uprawnieniami o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia uzyskane na postawie wcześniejszych obowiązujących przepisów, posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w tym co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi w tym co najmniej na
2 –uch budowach z zakresu budowy/przebudowy sieci cieplnej o długości min. 200 m i średnicy nie mniejszej
niż DN250
2) Kierownik robót- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z
uprawnieniami o których mowa w art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub odpowiadające
im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadających udokumentowane,
co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym co najmniej 1 roboty
budowlanej polegającej na budowie sieci cieplnej o długości min. 100 m i średnicy nie mniejszej niż DN100
3) Specjalista ds. Geodezji- posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,
wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
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które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz co najmniej 5-letniego
doświadczenia zdobytego jako geodeta, zdobytego po uzyskaniu uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii
4) Wszyscy pracownicy kierowani do pracy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Gr. 2 pkt. 2,
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami)
5) minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze
zmianami)
6) spawacze z aktualnymi uprawnieniami do spawania metodą TIG i EO– minimum 2 osoby wraz z
dokumentami potwierdzającymi uprawnienia z dopuszczeniem do spawania rurociągów
7) mufiarze z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w wykonywaniu muf w technologii zaproponowanej w
ofercie - minimum 2 osoby
8) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia energetyczne Grupy 1 - "Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" w zakresie:
urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV, której zadaniem będzie zakładanie
zabezpieczeń na przewody energetyczne kolidujące z przebudowywaną siecią cieplną
Dopuszcza się zatrudnienie do prac odtworzeniowych terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia
chodników, asfaltu, itp.) pracowników nie posiadających świadectw kwalifikacyjnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) przedstawi dok. potwierdzające realizacje5 zadań w zakresie realizacji sieci ciepłowniczych w systemie
preizolowanym o minimalnej średnicy DN150, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wykaz usług należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
b) Przedstawią oświadczenie o posiadaniu personelu w branżach budowlanej, ciepłowniczej, elektrycznej,
sanitarnej i geodezyjnej o udokumentowanych kwalifikacjach:
1) Kierownik Budowy- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
z uprawnieniami o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia uzyskane na postawie wcześniejszych obowiązujących przepisów, posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w tym co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi w tym co najmniej na
2 –uch budowach z zakresu budowy/przebudowy sieci cieplnej o długości min. 200 m i średnicy nie mniejszej
niż DN250
2) Kierownik robót- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z
uprawnieniami o których mowa w art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub odpowiadające
im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadających udokumentowane,
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co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym co najmniej 1 roboty
budowlanej polegającej na budowie sieci cieplnej o długości min. 100 m i średnicy nie mniejszej niż DN100
3) Specjalista ds. Geodezji- posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,
wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz co najmniej 5-letniego
doświadczenia zdobytego jako geodeta, zdobytego po uzyskaniu uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii
4) Wszyscy pracownicy kierowani do pracy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Gr. 2 pkt. 2,
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zmianami)
5) minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze
zmianami)
6) spawacze z aktualnymi uprawnieniami do spawania metodą TIG i E– minimum 2 osoby wraz z dokumentami
potwierdzającymi uprawnienia z dopuszczeniem do spawania rurociągów
7) mufiarze z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w wykonywaniu muf w technologii zaproponowanej w
ofercie - minimum 2 osoby
8) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia energetyczne Grupy 1 III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postepowaniu
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia , wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia zgodnego z rozp. Komisji Europejskiej (DUUE L3/16).Szczegółowe informacje dotyczące
dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie przesłanek opisanych w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia zawarto SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium, na warunkach określonych w SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należy tego
wykonania umowy zostały określone w SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i płatnicze zawarte są w projekcie umowy stanowiącej jeden z elementów SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

7/8

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, oraz o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne(jednolity
europejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
ich wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia ofert na Portalu Zakupowym odbędzie się online pod adresem https://
pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie Departament
Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1 w dniu 04.01.2019r do godziny 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

8/8

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
C.d. pkt III. 1.3)
8)minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia energetyczne Grupy 1 - "Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" w zakresie:
urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV, której zadaniem będzie zakładanie
zabezpieczeń na przewody energetyczne kolidujące z przebudowywaną siecią cieplną
15.7. Zamawiający w zakresie technologii wymaganej w dokumentacji technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ)
wymagał będzie od Wykonawców chcących zastosować rozwiązania równoważne przedstawienie dodatkowych
dokumentów o których mowa w 17.16 SIWZ.
c.d. pkt. III.1.4.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanek, o których mowa w pkt III.1.1) i pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia oraz warunków opisanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2018

