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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
Adres pocztowy: Wysocka 57
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Hałas
E-mail: maciej.halas@ozcsa.pl 
Tel.:  +48 627358600
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozcsa.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zakład Energetyczny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: energetyka

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa 
Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”.
Numer referencyjny: 108/020/19

II.1.2) Główny kod CPV
31120000 Generatory

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wysokosprawnego bloku 
kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek 
Energetyczny” w sposób zapewniający osiągnięcie i utrzymanie do końca Okresu Gwarancji, Brzegowych 
Parametrów Technicznych oraz umożliwiający komercyjną eksploatację przedmiotu postępowania.
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42111000 Silniki
44161000 Rurociągi
45000000 Roboty budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45236000 Wyrównywanie terenu
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45255800 Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wysokosprawnego 
bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii 
„Ostrowski Rynek Energetyczny” w sposób zapewniający osiągnięcie i utrzymanie do końca Okresu 
Gwarancji, Brzegowych Parametrów Technicznych oraz umożliwiający komercyjną eksploatację przedmiotu 
postępowania. Zamówienie obejmuje:1) Prefabrykację, dostawę, wykonanie i montaż przedmiotu 
zamówienia.2)Zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej 3) 
Dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji.4)Optymalizacja pracy instalacji i przekazanie 
do pomiarów gwarancyjnych.5)Przekazanie całości instalacji i obiektów do eksploatacji.6)Przekazanie instalacji 
do użytkowania.7)Opracowanie dokumentacji powykonawczej.8)Opracowanie wytycznych eksploatacji 
urządzeń i instalacji.9)Opracowanie instrukcji eksploatacji.10)Szkolenie personelu Zamawiającego11)Serwis 
gwarancyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: ilość czasu (mth) do przeprowadzenia remontu kapitalnego układu 
kogeneracyjnego / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.06.01-00-0067/19 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła 
wysokosprawnej kogeneracji,

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową, o wartości równej, min. 10.000.000,00 zł.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
10.000.000,00 zł.
W przypadku Wykonawców posiadających środki lub ubezpieczenie w innych walutach,
niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o 
postępowaniu lub najbliższego dnia po ogłoszeniu, w którym opublikowana została tabela zawierająca niniejszy 
kurs.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną (1) dostawę polegającą na dostawie 
jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym wraz z montażem, uruchomieniem i przekazaniem 
do użytkowania, w której urządzenia zabudowane są w pełni przenośnych prefabrykowanych kontenerach 
stalowych lub w lekkiej zabudowie z konstrukcji stalowej gdzie jednostkowa moc elektryczna układu 
kogeneracyjnego a zarazem silnika gazowego wynosi co najmniej 3.000 kW każdy. b) w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub 
rozbudowie instalacji kogeneracyjnej gazowej o mocy min. 3 MWe, 3 MWt. c) W okresie ostatnich 5 lat wykonał 
należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu kom. pełnobranżowej dokumentacji projektowej 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie polegającej na budowie lub przebudowie 
instalacji kogeneracyjnej gazowej o mocy min. 3 MWe, 3 MWt. d)dysponuje lub będzie dysponował osobami, 
które zamierza skierować do realizacji zamówienia: I. Kierownik Zespołu Projektowego – generalny Projektant 
dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji 
projektanta specjalności architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej 
specjalności bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie projektowe, która wykonała, po 
zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 kom. dokumentacji projektowej 



4 / 7

(składający się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy 
lub rozbudowy instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt.II.Projektanci; dysponuje osobą, 
którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez 
ograniczeń, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie projektowe, która wykonała, po zdobyciu uprawnień 
zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 kom. dokumentacji projektowej (składający się w 
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy 
instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt.; dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza 
skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5 
letnie doświadczenie projektowe, która wykonała, po zdobyciu uprawnień zawodowych (jako projektant ww. 
specjalności) min. 1 kom. dokumentacji projektowej (składający się w szczególności z projektu budowlanego 
i wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji kogeneracji gazowej o mocy 
min. 3 MWe i 3 MWt.; dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego 
zamówienia w funkcji projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez 
ograniczeń posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie projektowe która wykonała, po zdobyciu uprawnień 
zawodowych (jako projektant ww. specjalności) min. 1 kom.dokumentacji projektowej (składający się w 
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego), dotyczący budowy, przebudowy lub rozbudowy 
instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ciąg dalszy wykazu i opisu kwalifkacji: III. Kierownik budowy i kierownicy robót
• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji 
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń , posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie jako 
kierownik budowy, która wykonywała, przez cały okres budowy, obowiązki kierownika budowy lub robót przy 
realizacji co najmniej jednej instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt.
• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji 
kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej 
specjalności bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, która wykonywała, przez cały 
okres budowy, obowiązki kierownika robót ww. specjalności dla co najmniej przy realizacji co najmniej jednej 
instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt.
• dysponuje osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w 
funkcji kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej 
specjalności bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, która wykonywała, przez cały 
okres budowy, obowiązki kierownika robót ww. specjalności dla co najmniej przy realizacji co najmniej jednej 
instalacji kogeneracji gazowej o mocy min. 3 MWe i 3 MWt.
Szczegóły zostały opisane w pkt. 6.2. 2) SIWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
miejscowość: 63-400 Ostrów Wlkp.
ulica: Wysocka 57, parter, sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2 SIWZ.
Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie fakultatywnych przesłanek o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

www.platformazakupowa.pl
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 
912, 1495 i 1655);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie w postaci Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 
nr 3 do SIWZ. (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 SIWZ następujących dokumentów:1)informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej, 
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: 2)odpisu z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy; 3)oświadczenia 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;4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5) oświadczenia wykonawcy o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;6)zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;7) zaświadczenia 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek. Zamawiający wymaga wadium -100.000 zł. ZNWU -5%
Pozostałe szczegóły w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Karjowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 

www.uzp.gov.pl/kio
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dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się 
wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020


