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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479836-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2019/S 197-479836

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Polska
Tel.:  +48 523045369/387/279
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 523045470
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej. Zadanie jest etapem III zadania
nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy
G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanym w ramach POIiŚ
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla
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źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy
umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”.
Zakres zamówienia obejmuje:
Budowę sieci ciepłowniczej w rejonie od ul. Żeglarskiej (pkt Z 23) w stronę ul. Jednostronnej (pkt Z 37).
Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

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, rejon od ul. Żeglarskiej (pkt Z 23) w stronę ul. Jednostronnej (pkt Z 37).

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
Budowę sieci ciepłowniczej w rejonie od ul. Żeglarskiej (pkt Z 23) w stronę ul. Jednostronnej (pkt Z 37).
— Wykonanie sieci preizolowanej 2xDN400/560 o długości ok L= 2x 540 m, wraz z obiektami towarzyszącymi
oraz kanalizacją teletechniczną 4* Ø40/3,7 zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi
i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowę, wszelkimi pracami przygotowawczymi,
ziemnymi, montażowymi, demontażowymi, likwidacyjnymi, odtworzeniowymi, towarzyszącymi. Zakres budowy
sieci ciepłowniczej od strony ul. Jednostronnej należy zakończyć około 2x4 m przed punktem Z37, nawiązując
się do nowo budowanej sieci ciepłowniczej od strony budowanej estakady nad Brdą,
— wycinkę drzew zgodnie z zestawieniem jak również wszelką inną zieleń nie wyszczególnioną poniżej, a
kolidującą z inwestycją,
— wymianę gruntu na trasie sieci ciepłowniczej na przepuszczalny - zgodnie z PW – branża drogowa,
— odbudowę drogi zgodnie z projektem wykonawczym – branża drogowa,
— odbudowę wszelkiej istniejącej infrastruktury m.in. elektrycznej oraz wodnej – zgodnie z PW, branża
instalacyjna oraz w uzgodnieniu z ROD „Nad Brdą”.
Szczególne wymagania:
— altany ogrodowe zamieszkiwane całorocznie muszą mieć zapewnione zasilanie w energię elektryczną przez
cały czas trwania inwestycji (przerwy w zasilaniu energią elektryczną altan ogrodowych, które zamieszkiwane
są całorocznie mogą trwać nie więcej niż 6h),
— biuro Zarządu ROD zasilane ze skrzynki elektrycznej znajdującej się naprzeciwko swojej siedziby musi mieć
zapewnione zasilanie w energię elektryczną przez cały czas trwania inwestycji,
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— w trakcie wykonywania prac koniecznie jest utrzymanie możliwości dojścia do poszczególnych działek
poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń np. kładek dla pieszych,
— fragment alei F przy świetlicy odtworzyć z kostki betonowej (np. polbruk) na podbudowie betonowej o
grubości 15 cm,
— wjazd i wyjazd samochodami ciężarowymi i maszynami roboczymi na teren Ogrodu działkowego dopuszcza
się jedynie poprzez bramę przy świetlicy,
— w czasie przerw w prowadzeniu prac budowlanych wejście na teren ogrodów należy zabezpieczyć w taki
sposób aby możliwy był ruch pieszych,
— należy odtworzyć ogrodzenie wzdłuż zaprojektowanej drogi technologicznej. Zdemontowane ogrodzenie
należy odtworzyć z nowych elementów do wysokości 0,8 m do 1,2 m (system panelowy z podmurówką z
prefabrykatów). Odtworzone ogrodzenie musi być jednolite,
— ogrodzenie należy odtworzyć również w miejscach tego wymagających w wyniku ingerencji Wykonawcy.
Odtworzenia należy wykonać do stanu pierwotnego nawiązując do stanu istniejącego lub z nowych elementów
na całej długości działki zgodnie z wytycznymi powyższego punktu,
— bramę i furtkę przy świetlicy oraz furtkę od ul. Jednostronnej należy odtworzyć z nowych elementów,
— przed rozpoczęciem prac należy sporządzić pełną/niezbędną dokumentację (fotografie, opis, rysunek) z
użytkownikami każdej działki (obustronnie zatwierdzoną). Na jej podstawie Wykonawca prac będzie naprawiał/
odtwarzał indywidualne szkody na działkach po zakończeniu inwestycji,
— należy odtworzyć do stanu pierwotnego szafki elektryczne (licznikowe) wzdłuż całej inwestycji. Połączyć je
nowym kablem aluminiowym 4x25mm2 i 4x16mm2. Nie dopuszcza się łączenia starych odcinków za pomocą
muf,
— podłączenia energii elektrycznej do altan ogrodowych należy uzgodnić indywidualnie z użytkownikiem każdej
działki,
— wszelkie formalności związane z włączeniami i wyłączeniami instalacji elektrycznej zasilającej ogródki
działkowe oraz wykonanie badań linii kablowych pozostają w gestii Wykonawcy,
— instalację wodociągową wody rzecznej należy odtworzyć rurą czarną PE. Magistralę wzdłuż alejek
odtworzyć rurą wodociągową PE fi 63 mm. Podłączenie do każdej działki rurą fi 25 mm od magistrali do zaworu
odcinającego na każdej działce (jeżeli to niezbędne – wraz z zaworem).
...
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-360571

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w szczególności:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz JEDZ
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360571-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.
2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6. i 7. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy
PZP.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S197
11/10/2019
479836-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 6 / 6

11/10/2019 S197
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy PZP.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019
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