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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317528-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rydułtowy: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
2020/S 129-317528

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Plebiscytowa 50
Miejscowość: Rydułtowy
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-280
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Dziwok
E-mail: office@ryd.com.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ryd.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach
Numer referencyjny: 1/DI/2020/ZS

II.1.2) Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. 
„Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”.

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: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie będzie realizowane w miejscowości Rydułtowy, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu 
kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”, opalanego biomasą spełniającego wymogi 
wysokosprawnej kogeneracji na terenie istniejącej ciepłowni przy ulicy Leona 11 w Rydułtowach.
Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę;
2) wykonanie projektu wykonawczego w branżach:
— budowlanej,
— instalacyjnej,
— technologicznej,
— elektrycznej,
— AKPiA;
3) przebudowa budynku kotłowni, instalacji i urządzeń w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego 
funkcjonowania oraz likwidację zbędnych budowli i urządzeń;
4) budowa hali przemysłowej pod lokalizację turbogeneratora ORC oraz wiaty dla magazynowania biomasy;
5) dostawę, montaż, uruchomienie:
— instalacji przygotowania, magazynowania i podawania paliwa (biomasy),
— paleniska na biomasę oraz instalacji kotła odzysknicowego z olejem termalnym zwanego w dalszej części 
SIWZ kotłem na biomasę,
— turbogeneratora ORC,
— układu wyprowadzenia mocy elektrycznej,
— układu wyprowadzenia mocy cieplnej do współpracy z urządzeniami technologicznymi istniejącej kotłowni,
— innych układów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni;
6) dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji;
7) przekazanie instalacji do eksploatacji i użytkowania;
8) opracowanie dokumentacji powykonawczej;
9) opracowanie instrukcji eksploatacji;
10) szkolenie personelu Zamawiającego;
11) zapewnienie dostawy części zapasowych i zamiennych;
12) zapewnienie świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i w okresie pogwarancyjnym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność całkowita instalacji / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne / Waga: 10
Cena - Waga: 78

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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:
Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach nr projektu 
POIS.01.07.03-00-0009/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykonał w okresie 
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, zadanie polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu co najmniej jednej instalacji z 
kotłem z olejem termalnym opalanym biomasą, współpracującym z turbogeneratorem ORC o mocy co najmniej 
1 MWe, przy czym przez instalację należy rozumieć zespół urządzeń składający się co najmniej z układu 
podawania paliwa, kotła na biomasę i układu oczyszczania spalin.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed 
upływem terminu składania ofert, w wysokości: 800 000,00 PLN, słownie: osiemset tysięcy złotych.
Forma wadium.
1) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: nie

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: 04/09/2020
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 4.9.2020 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rydułtowach 
przy ul. Plebiscytowej 50 za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/
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cieplownia_rydultowy) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na 
platformie zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy 
zakupowej (dalej również platforma), która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/
cieplownia_rydultowy (profil nabywcy), pod nazwą postępowania „Budowa układu kogeneracyjnego w 
Ciepłowni Rydułtowy w Rydułtowach”. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu platformy 
zakupowej: (https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy.
Szczegółowe informację na temat sposobu komunikacji z Wykonawcami są wskazane w pkt 9 SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w pkt 23 SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1040, 
z późn. zm.; dalej „k.p.”) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym: przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 
– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Szczegółowe informację na temat obowiązku zatrudnienia 
osób na umowę o pracę zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy w dniu otwarcia ofert nadal będzie obowiązywał stan 
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii lub stan wyjątkowy, w związku z pandemią koronawirusa 
(SARSCoV-2), otwarcie ofert może odbyć się poprzez transmisję on-line. Informację na temat miejsca i sposobu 
otwarcia ofert, Zamawiający przekaże Wykonawcom poprzez platformę zakupową nie później niż 2 dni przed 
otwarciem ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.usp.gov.pl

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
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020
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