Jastrowie: Budowa układu kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni
wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu
Numer ogłoszenia: 358732 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Wojska
Polskiego 29, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie, tel. 67 2662809, faks 67 2662809.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeciuk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa układu kogeneracyjnego w
istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest budowa gazowego źródła kogeneracyjnego na bazie silnika gazowego,
współpracującego z istniejącym układem technologicznym kotłowni wodnej w Jastrowiu
zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 47 wraz ze sporządzeniem pełnobranżowego projektu
wykonawczego oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego, związanego z wyprowadzeniem
wyprodukowanej energii elektrycznej do systemu lokalnego OSD (Operatora Systemu
Dystrybucyjnego). Ciepło wyprodukowane w układzie kogeneracyjnym będzie wykorzystane do
zaspokojenia potrzeb cieplnych systemu ciepłowniczego kotłowni wodnej. Energia elektryczna
będzie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb własnych ciepłowni, a nadwyżka będzie
wyprowadzona do systemu elektroenergetycznego lokalnego operatora..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.50-5, 45.11.12.91-4,
45.22.30.00-6, 45.23.10.00-5, 45.23.32.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.33.10.00-6,
45.34.30.00-3, 45.35.10.00-2, 45.45.30.00-7, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 25 000 zł (uwaga: maksymalna
wysokość 3% wartości zamówienia), słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, które Wykonawcy
winni wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 05 1540 1056 2105
8313 2393 0001 w BOS S.A. lub w jednej z podanych poniżej form: a) w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

2. Zamawiający dokona oceny wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o

informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali usługę polegającą na
opracowaniu pełnobranżowego projektu wykonawczego gazowego układu kogeneracyjnego o
mocy elektrycznej minimum 140 kW współpracującego z systemem kotłowni wodnej gazowej
niskoparametrowej o mocy minimum 2 MW; - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali
zadanie polegające na montażu i uruchomieniu bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej
minimum 140kW na gaz ziemny, współpracującego z systemem kotłowni wodnej gazowej
niskoparametrowej o mocy min. 2MW.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują osobami (kierownik budowy,

kierownicy robót) posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych oraz instalacyjnej elektrycznej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
oraz elektroenergetycznych. Kadra kierownicza winna posiadać min. 5-letnie doświadczenie
zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz przynależeć do właściwej Okręgowej
Izby Samorządu Zawodowego. - Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują osobami
posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjnobudowlanej, instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz instalacyjnej elektrycznej zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Osoby te winny
posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień i
uczestniczyć w przynajmniej jednym opracowaniu dokumentacji projektowej, której
przedmiotem była budowa gazowego układu kogeneracyjnego. Kadra projektowa winna
ponadto przynależeć do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

2. Zamawiający dokona oceny wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje

zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, iż posiadają środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości minimum 1.200.000 zł, a także są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 1.200.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
•

koncesję, zezwolenie lub licencję

•

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami
•

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy

usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie
•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
•

sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym

sprawozdaniu

niezobowiązanych

do

albo

jego

sporządzania

części,

a

sprawozdania

w

przypadku

finansowego

wykonawców

inny

dokument

określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1
rok obrotowy
•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca

posiada rachunek,

potwierdzającą

wysokość posiadanych

środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne,

lub

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zeciuk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 64-915 Jastrowie
ul. Woj. pol. 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego Jastrowie ul. Woj.Pol.29.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

