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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115090-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2013/S 069-115090
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
K. J. Schulza 5
Punkt kontaktowy: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Andrzej Sakwiński
85-315 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 523045296
E-mail: inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523045330
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpec.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zadanie nr 2 przebudowa sieci ciepłowniczej Wyżyny B III- od Centrali w kierunku ul. Szpitalnej; długość
przebudowywanej: 2,5 km: średnice: od 2 x 32 mm do 2 x 150 mm.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Bydgoszcz.
Kod NUTS PL613
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w systemie tradycyjnym (pianobeton) na sieć cieplną w
technologii rur preizolowanych oraz ułożenie przewodów teletechnicznych do transmisji danych
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia
obsługi geodezyjnej, załatwienia spraw związanych z zajęciem terenów Gminnych ( w tym pasa drogowego)
i uiszczenia stosownych opłat, powiadomienia właścicieli (zarządców) nieruchomości o planowanym terminie
prowadzonych prac, przeprowadzenia wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia
terenu po przeprowadzonych pracach do stanu pierwotnego
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją
wykonawczą, zarówno w zakresie robót technologicznych jak i odtworzeniowych a także projektem gospodarki
zielenią.
4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących:
a) projekt wykonawczy – przebudowa sieci w pianobetonie zał. nr 8
b) projekt tymczasowej organizacji ruchu zał. nr 9
c) projekt odnowy nawierzchni zał. nr 10
d) projekt gospodarki zielenią zał. nr 11
5. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na przebudowę sieci.
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie wykona dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu oraz
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach.
7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej materiałów, producentów, znaków towarowych czy
też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je traktować jako przykładowe,
mające na celu doprecyzowanie elementów zamówienia określających wymagany standard techniczny
i jakościowy. Zamawiający – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – dopuszcza
składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te
wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
8. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów i muszą
posiadać udokumentowane certyfikaty.
9. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia stawiane wymogi
i zadecyduje o dopuszczeniu jej do części postępowania, jaką jest ocena złożonych ofert, która będzie
przebiegać zgodnie z formą określoną w Rozdziale C SIWZ. Oferty nie spełniające wymogów Zamawiającego
zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ.
10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym
i obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt:
a) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
b) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
c) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
d) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,
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e) uporządkować teren po zakończeniu budowy,
f) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w C.1.2.2. pkt. 3 SIWZ.
g) ubezpieczyć budowę od mogących wystąpić szkód i nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności
cywilnej, roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany,
12 W zakresie materiałów pochodzących z demontażu istniejących odcinków sieci ciepłowniczych, w tym:
a) materiały z demontażu: rury stalowe o średnicy DN 150, przepustnice, zawory, płyty kanałowe
( w ilościach uzgodnionych z KPEC) – Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność, ma przekazać
Zamawiającemu celem ich zmagazynowania w Magazynie KPEC Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy /
materiały te stanowią własność Zamawiającego;
b) pozostałe materiały z demontażu – Wykonawca ma zagospodarować/usunąć/utylizować we własnym
zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca
bądź firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami zgodnie z przepisami o ochronie środowiska – Ustawa o odpadach DZ.U. z 2010, Nr 185,
poz. 1243 oraz dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów.
13. Zamawiający wprowadza zmianę do projektu przebudowy sieci polegającą na zastosowaniu muf
termokurczliwych radiacyjnie sieciowanych w miejsce muf termokurczliwych zwykłych.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231000, 45231100, 45231110, 45233142, 45111291, 45112710

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie jest częścią Projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”, którego wartość jest
wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w
trybie zamówienia sektorowego.
Zamówienie jest realizowane w oparciu o środki finansowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013 oś priorytetowa IX działanie 9.2 (podpisana umowa).

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wadium
1. Wadium wynosi – 75.000,00 PLN (słownie PLN: siedemdziesiąt pięć tysięcy).
2. Wadium można wnieść w jednej z lub kilku następujących formach:
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a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego
na: Wykonanie robót budowlanych - dla projektu: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”, Nr
POIS.09.02.00-00-012/10. Zadanie nr 2 - Przebudowa sieci ciepłowniczej Wyżyny B III – od Centrali w kierunku
ul. Szpitalnej”
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin
uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto
Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem
gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a Wykonawcą winna określać
gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania
należności bez zwłoki (tzn. na każde pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo).
Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:
a) odmowy przez Wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z
terminem związania ofertą.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej
pomiędzy poręczycielem, a osobą na rzecz której poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie
dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego odnoszące się do:
a) uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z
terminem związania ofertą.
7. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot
potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne co
najmniej do dnia związania ofertą.
Umowa poręczenia winna zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) Wykonawca nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub w
poręczeniach, o których mowa a pkt. 5, 6, 7 należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie
Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, zaś kserokopię dowodu
wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty, ewentualnie
przedłożyć w trakcie otwarcia ofert.
9. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie
wykluczony z postępowania.
10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
12. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z
ustaleniami w Porozumieniu).
13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana),
b) po unieważnieniu postępowania.
14. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
15. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP chyba, że udowodnił, iż wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł jednorazowo zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena netto). Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy będzie zaokrąglone do wysokości pełnego złotego.
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (zobowiązanie
pieniężne),
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania
zamówienia w wysokości 70% zabezpieczenia. Pozostałe 30% po upływie okresu gwarancji.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu wymagana kwota
zabezpieczenia zostanie wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego w
banku PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 , podając nazwę wpłacającego oraz informację czego
wpłata dotyczy: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do umowy na Wykonanie robót budowlanych
– dla projektu: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”, Nr POIS.09.02.00-00-012/10. Zadanie nr 2 Przebudowa sieci ciepłowniczej Wyżyny B III – od Centrali w kierunku ul. Szpitalnej”
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na powyższym koncie Zamawiającego najpóźniej w
dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od podpisania umowy z winy Wykonawcy.
6. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu,
wraz z odsetkami Zamawiający zalicza na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
o prowizje bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Ww. odsetki wraz z kwotą zabezpieczenia
służą Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych
beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a wykonawcą
winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć
się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia
na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zamówienia. Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach ubezpieczeniowych
beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a
wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej
winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez
Wykonawcę zamówienia. Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
10. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela
i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty
dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
11. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz
których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego
kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wypłatę
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kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego
wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową.
2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym terminach, lecz nie później niż 7 dni od odbioru częściowego.
3. Podstawa do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru etapów robót podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej.
4. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu
umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostanie elementy robót i pozostałe nieopłacone należności za
wcześniej wykonane i odebrane etapy robót.
5. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej.
6. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokólarnego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
7. (alternatywa gdy występują Podwykonawcy)
Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami dokonywane będą w następujący sposób i na zasadach
określonych poniżej:
a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenie Podwykonawcy
zgodnie z zawartymi umowami,
b) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający będzie wymagać aby Wykonawca
udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą (dokument przelewu lub oświadczenie
Podwykonawcy).
8. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane przez
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ...............................................................................
9. Za datę zapłaty faktury uważa się datę uznania rachunku wierzyciela.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
I. Konsorcjum / oferta wspólna:
Oświadczenie z art. 22 ust 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w
ofercie musi zostać złożone przedmiotowe oświadczenie i podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają
postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust 1 pkt 1 i 2, a wykonawca B spełnia
warunek art. 22 ust 1 pkt 3 i 4, złożenie podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczeniem będzie uznane
jako odpowiadające warunkom SIWZ.
Oświadczenie z art. 24 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub
jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dokumenty.
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Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust 1 musi złożyć w
ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystarczy, że dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych
przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (związani dalej Konsorcjum) powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. C.3
Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy
pzp). Pełnomocnictwo taki należy złożyć do oferty.
Pełnomocnictwo może być udzielne w szczególności:
1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców(jeden dokument),
2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo
nie będzie wskazywało inaczej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia, są zobowiązani przestawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Proponuje się ( w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć miedzy innymi
następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być także zrealizowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia , w tym okresu
obowiązywania rękojmi i gwarancji,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum ( może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
8) jeżeli jest to potrzebne, ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.
W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum
do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

09/04/2013
S69
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/13

Dz.U./S S69
09/04/2013
115090-2013-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/13

publicznego w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
II. Grupy Kapitałowe
1. Definicje:
Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, która osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
(zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 16.02.2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r. Nr
50, poz. 331).
2.Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia Oświadczenia (zał. Nr 6) o przynależności lub nie do Grupy
Kapitałowej. W przypadku przynależności do Grupy Kapitałowej należy podać wszystkich przedsiębiorców tej
Grupy – art. 26 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca ubiegający się
o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające do udziału w postępowaniu o zamówienie
oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków ocenione zostanie poprzez
stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań w zakresie prawa do ubiegania się o
uzyskanie zamówienia:
a. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca ubiegający się o
uzyskanie zamówienia :
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zobowiązuje się do przedstawienia – jako załączników do Umowy:
— przed dniem podpisania umowy opłaconego ubezpieczenia (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii tego dokumentu) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu skutków prowadzonej działalności),
— w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia kontraktu. Minimalne wymagane warunki umowy
ubezpieczenia kontraktu:
a) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z
ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody
rzeczowej lub osobowej;
b) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować również szkody osobowe i
rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców;
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c) suma gwarancyjna nie może być niższa niż 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód
osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla czystych strat
finansowych niebędących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej, przy czym dla strat finansowych suma
gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia powinna wynosić min. 50 % podstawowej sumy gwarancyjnej;
d) zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Wykonawcę, które są wynikiem działania
lub zaniechania działania w związku z realizacją Umowy;
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien spełniać
warunki w niżej wymienionym zakresie:
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a) posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem
Budowlanym) w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
b) legitymować się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie trzech prac, związanych z realizacją inwestycji z
zakresu przebudowy miejskich systemów ciepłowniczych o średnicach nie mniejszych niż DN 150 w obszarze
zurbanizowanym.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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21.5.2013 - 10:00
IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21.5.2013 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy realizacji projektu
inwestycyjnego o nr POIS.09.02.00-00-012/10 wdrażanego pod nazwą „Przebudowa sieci ciepłowniczych w
Bydgoszczy”. Zamówienie jest realizowane w oparciu o środki finansowe Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013 oś priorytetowa IX działanie 9.2

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie
jest częścią Projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”, którego wartość jest wyższa niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie
zamówienia sektorowego.
II. Tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
III. Zmainy postanowień zawartej umowy:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowanego zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez
projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
2) Zmiany sposobu wykonywania zamówienia w sytuacjach, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,
sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane
będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie,
3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,
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f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót,
h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie
realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia
podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność
jego wydłużenia),
i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,
j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiającego na
terenie budowy,
k) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych.
Ww. zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach:
— ad. pkt. 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiającego,
— ad. pkt. 2) – zamiana na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry
jakościowo i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania
zmówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod
warunkiem nie zwiększania ceny,
— ad. pkt. 3) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej
umowie,
— ad. pkt. 3)
lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają
wykonanie zamówienia,
lit. c), d), e), f), g), h), i), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych
przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz , badań.
Pozostałe zmiany:
a) Zmiana stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
b) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone na drodze aneksu z zastrzeżeniem, że nie stanowią one
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na zawarcie aneksu. W przypadku każdej zmiany o której
mowa w powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej
są:
a) odwołanie (art. 180 – 198 ustawy);
b) skarga do sądu (art. 198a – 198g ustawy).

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.4.2013
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