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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68367-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2020/S 029-068367

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. ks. J. Schulza 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Urban/Agata Budzyńska/Izabela Smejlis
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523045369/387/279
Faks:  +48 523045470
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
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 sieci ciepłowniczej i 2 przyłączy do budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul. Zaświat dz. nr 240/8, 2,
4/35 obręb 121 w Bydgoszczy

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa sieci ciepłowniczej i 2 przyłączy do budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul. Zaświat dz. nr 240/8,
2, 4/35 obręb 121 w Bydgoszczy” według projektu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień
związanych z realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych
zajęć terenów.

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
45100000
45200000
45231000
45231110
45232140
45233000
45112710
45236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa sieci ciepłowniczej i 2 przyłączy do budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul. Zaświat dz. nr 240/8,
2, 4/35 obręb 121 w Bydgoszczy” według projektu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień
związanych z realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych
zajęć terenów:
a) budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej z rur preizolowanych o średnicy 2 x 88,6/160 około 29,00 mb wraz z
systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) wraz z kanalizacją teletechniczną 2 x HDPE DN 40;
b) budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 1 z rur preizolowanych o średnicy
2 x 76,1/140 około 36,00 mb wraz z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) wraz z kanalizacją
teletechniczną 2 x HDPE DN 40 do pomieszczenia węzła cieplnego;
c) budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 2 z rur preizolowanych o średnicy
2 x 76,1/140 około 64,00 mb wraz z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) wraz z kanalizacją
teletechniczną 2 x HDPE DN 40 do pomieszczenia węzła cieplnego;
d) teren należy przywrócić do stanu istniejącego.
Prace prowadzone będą na działkach nr 32/5, 26 obr. 240/8, 2, 4/35 obręb 121 w Bydgoszczy;
e) formalne zakończenie zadania wg Prawa budowlanego (zgłoszenie o zakończeniu/pozwolenia na
użytkowanie) jeśli jest wymagane.
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2020
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia:
— Sieć ciepłownicza rozdzielcza i przyłącze ciepłownicze do budynku nr 2: do dnia 25.9.2020 r.
— Przyłącze ciepłownicze do budynku nr 1: do dnia 10.12.2020 r.
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 86 000,00 PLN (słownie:
osiemdziesiąt sześć tysięcy PLN);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 190 000,00 PLN (słownie: sto
dziewięćdziesiąt tysięcy PLN).
Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN,
Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą
datą ogłoszonych.
Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu
przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych;
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b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w szczególności że:
— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
we wskazanym zakresie przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24.9.2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej
zakres sieci i urządzeń cieplnych.
Szczegóły znajdują się w SIWZ

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.3.2020 r. do godziny 13:00
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia:
24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami
określonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowej.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez
przedstawicieli stron.
Termin płatności do 30 dni po wykonaniu zamówienia i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i
w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby
pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie
w zakresie określonym w SIWZ, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy Wykonawców
zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
na zasadach określonych w SIWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

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: 12/03/2020
Czas lokalny: 13:00

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: 12/03/2020
Czas lokalny: 13:25
Miejsce:
Bydgoszcz

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem platformy: www.platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za

www.platformazakupowa.pl
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pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji
ogłoszenia i dokumentacji przetargowej, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”. Wszelkie dokumenty,
które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem:
www.bip.kpec.bydgoszcz.pl, w szczególności w zakładce „Platforma zakupowa”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2020
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