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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257867-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2020/S 106-257867

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ks. J. Schulza 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-315
Państwo: Polska
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.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:
Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1 x 700 zasilanie (obręb 341 działka 16) i 1 x 700 powrót 
(obręb 341 działka 4/3) w kierunku ul. Kaliskiego (obręb 337 działka 115)

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1 x 700 zasilanie (obręb 341 działka 16)
i 1 x 700 powrót (obręb 341 działka 4/3) w kierunku ul. Kaliskiego (obręb 337 działka 115)”, dla projektu pn. 
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej 
na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
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operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności 
gospodarki, działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 687 324.69 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45442200 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon ul. Fordońskiej w kierunku ul. Kaliskiego w Bydgoszczy, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1 x 700 zasilanie (obręb 341 działka 16) – odcinek o 
długości około 246 m
b) wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1 x 700 powrót (obręb 341 działka 4/3)
w kierunku ul. Kaliskiego (obręb 337 działka 115) odcinek o długości około 120 m.
Zakres prac
Przedmiotem opracowania jest wymiana izolacji cieplnych wraz z powłokami ochronnymi na rurociągach 
napowietrznych, odbywająca się w technologiach uwzględniających charakter izolowanych elementów tj:
— dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać izolację przy użyciu prefabrykowanych łupin izolacyjnych 
wykonanych z pianki PUR, zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej stanowiących 
prefabrykowany system izolacji;
— dla kształtek rurociągów takich jak kolana i łuki rurowe oraz trójniki i armatura, należy zastosować izolację z 
elementów segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianką, z osłoną z blachy stalowej ocynkowanej;
— dla izolacji podpór ślizgowych i punktów stałych należy zastosować izolację spełniającą wymagania 
materiałowe STWiORB – zał. nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zakres robót:
a) demontaż i utylizacji istniejącej izolacji cieplnej wraz z powłokami ochronnymi;
b) zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów na minimum 25 % powierzchni;
c) montaż izolacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
d) regeneracja elementów i konstrukcji betonowych (żelbetowych) będących konstrukcjami wsporczymi w 
postaci punktów stałych oraz podpór ślizgowych;
e) regeneracja elementów i konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi w postaci kratownic 
przestrzennych;
f) wykonanie badań połączeń spawanych rurociągów w miejscach wskazanych przez zamawiającego, 
metodami nieniszczącymi, tj. metodą ultradźwiękową lub radiograficzną – minimum 25 szt. Służby 
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eksploatacyjne Zamawiającego, inspektor nadzoru, inne uprawnione osoby mają prawo wezwać Wykonawcę 
do wyrywkowej kontroli wskazanych spawów metodą uzgodnioną przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się 
wykonania badań połączeń spawanych wyłącznie metodą wizualną;
g) prace tymczasowe i towarzyszące – w tym prace porządkowe i odtworzeniowe po zakończeniu głównych 
prac modernizacyjnych.
W ramach prac towarzyszących należy wykonać:
— zabezpieczenie budowy pod względem BHP,
— tymczasowe przejścia i daszki dla pieszych na ciągach pieszych,
— zabezpieczenie terenu na czas budowy,
— usunięcie zieleni kolidującej z planowanymi pracami,
— tymczasowe gromadzenie odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementów powstałych 
na skutek demontażu izolacji rurociągu a następnie ich utylizacja przez firmy do tego uprawnione,
— prace geodezyjne,
— zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie przez cały okres trwania budowy.
Płaszcz ochronny należy wyposażyć w przetłoczenia z logo „KPEC”. Wzór i konstrukcja znaków (napis i 
piktogram) musi być zgodna z wymaganiami dla logo firmowego KPEC Sp. z o.o. Wytłoczony znak firmowy 

wielkości formatu A6 należy rozmieszczać w ilości minimum 2 napisów na 2 m2 płaszcza, symetrycznie po obu 
stronach sieci ciepłowniczej.
Uwagi:
1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że 
świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych 
parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że 
dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej 
mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna 
te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie 
ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w załącznikach.

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.01.05.00-00-0018/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

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: 2020/S 031-073346

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:
Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej 1 x 700 zasilanie (obręb 341 działka 16) i 1 x 700 powrót 
(obręb 341 działka 4/3) w kierunku ul. Kaliskiego (obręb 337 działka 115)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/05/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elektrotermex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Westerplatte 5
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Tel.:  +48 602581830
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 687 324.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 395 311.56 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 140 000.00 PLN
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Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Demontaż starej izolacji wraz z jej utylizacją i montaż nowej

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

1. 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 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”.
2. Link do postępowania dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
(www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w zakładce „PLATFORMA ZAKUPOWA” lub bezpośrednio poprzez dedykowany 
profil KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy:
www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający posługują się znakiem 
sprawy.
4. Ofertę, dokumenty składane przez Wykonawców oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się pod 
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Dokumenty elektroniczne lub ich elektroniczne kopie oraz oświadczenia składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl jako załączniki. Zamawiający dopuszcza w szczególności 
następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .xls, .zip.
6. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla Wykonawców” 
oraz w „Regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” 
dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, 
Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl .
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agata Budzyńska, Izabela 
Smejlis, Magdalena Urban poprzez portal www.platformazakupowa.pl i formularz „Wyślij wiadomość”. W 
przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, z Zamawiającym można skontaktować się poprzez adres: 
zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl .
Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:
— Zał. nr 1 – projekt,
— Zał. nr 2 – formularz JEDZ,
— Zał. nr 3 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
— Zał. nr 4 – wzór umowy na roboty budowlane,
— Zał. nr 5 – formularz oferty,
— Zał. nr 6 – mapa – zakres zadania.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. 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: ul. 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
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 
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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.
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. Pozostałe informacje 
dodatkowe znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ: zał. nr 1 – projekt wykonawczy, zał. nr 2 – formularz 
JEDZ, zał. nr 3 – formularz – „Oferta”, zał. nr 4 – wzór umowy na roboty budowlane.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. 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:
29/05/2020
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