Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GK/002/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
UL. ZIELONA 1

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Miejscowość

Województwo

MARCIN HNATIUK – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Tel. 77 436 30 25
Kod pocztowy
48-231

LUBRZA

OPOLSKIE

Telefon

Fax
77 436 30 25

77 436 58 80

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)
zecp.com.pl
www.prudnik.pl
www.igcp.org.pl

sekretariat@zecp.com.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1 
Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1 
Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty
Taki jak w pkt. I.1 
Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego
Przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego 2xDN100 o długości 90,5 mb
do zakładu produkcyjnego Steinpol Central Services Sp. o.o. przy ulicy Meblarskiej 1
w Prudniku.
II.1.3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego 2xDN100 (rura zasilająca
1xDN114,3/225 mm oraz rura powrotna 1xDN114,3/200 mm) o długości 90,5 mb
od istniejącego fragmentu przyłącza preizolowanego do zakładu produkcyjnego Steinpol Central Services Sp. o.o. przy ulicy Meblarskiej 1 w Prudniku.
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Prudnik, ul. Meblarska

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Dodatkowe
przedmioty

45200000-9
45230000-8
45231000-5
45232140-5
45310000-3
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II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE

TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE

TAK

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Założenia ogólne:
- pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, projekt i przedmiar sporządzony przez projektanta jako załącznikami w
wersji elektronicznej na płytce CD stanowiące integralną część SIWZ,
- wartość wykonania przebudowy przyłącza cieplnego obejmuje kompleksowe wykonanie
robót budowlano-instalacyjnych wraz z innymi kosztami i usługami dotyczącymi wykonania robót według projektu technicznego,
- należy uwzględnić jakość wykonawstwa robót wynikającą z wymagań stawianych przez:
obowiązujące normy, dostawców technologii rur preizolowanych i projekt techniczny,
- należy uwzględnić wymagania BHP dla wykonawstwa w/w sieci.
Do określenia końcowej wartości robót należy przyjąć dodatkowo następujące założenia dla
robót budowlanych:
- demontaż i utylizacja łupin żelbetonowych kanałów ciepłownicznych typu „N” dla sieci o
średnicy DN250 oraz izolacji termicznej przyłącza cieplnego kanałowego, na odcinkach,
których trasa przyłącza tradycyjnego pokrywa się z trasą przyłącza projektowanego,
- opłaty za utylizację i wysypisko zdemontowanych materiałów,
- zabezpieczenie robót: wykonanie niezbędnych kładek dla pieszych i pojazdów, wykonanie
ogrodzeń placu budowy z barier drewnianych lub siatki, wykonanie ogrodzeń taśmą lub liną
na słupkach (zakład produkcyjny będzie cały czas funkcjonował),
- zasilanie i niezbędne zagospodarowanie placu budowy,
- badanie spawów – 100 % (ultradźwiękiem) – wymagana klasa spoin co najmniej druga,
- nadzory nad robotami związanymi z obcym uzbrojeniem,
- w ofercie należy uwzględnić zmiany w zakresie i wartości robót budowlanowykonawczych przyłącza cieplnego opisane w SIWZ pkt. 3 ust. 3.2.

Zamówienie należy zrealizować w przypadającym okresie planowanego przez odbiorcę ciepła
przeniesienia i przebudowy pomieszczenia węzła cieplnego do dnia 13 września 2019 r. w zakresie robót instalacyjnych - zakończenie przebudowy przyłącza i zakończenia robót odtworzeniowych.
Z uwagi, że odbiorca ciepła będzie prowadził prace związane z przeniesieniem i przebudową pomieszczenia węzła cieplnego niniejszą przebudowę odcinka przyłącza cieplnego
przy ul. Meblarskiej należy wykonać zgodnie z harmonogramem (patrz SIWZ pkt. 3 ust.
3.2.2) prac określonych przez odbiorcę ciepła dla wykonawcy węzła cieplnego.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 13.09.2019 r.
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 27.09.2019 r.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
DATA CAŁKOWITEGO ZAKOŃCZENIA 27/09/2019 (DD/MM/RRRR)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WYMAGANE WADIUM - NIE DOTYCZY.
III.2) Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia
on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
A ponadto spełnić muszą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
CENA__________________________________________________________ - 90 %
WARUNKI GWARANCJI_________________________________________ - 10 %

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentów oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 25/06/2019 (dd/mm/rrrr)
Cena (wersja elektroniczna) 5,00 zł
Udzielanie wyjaśnień przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy o zamówieniach publicznych.
IV.3.2) Termin składania ofert

26/06/2019 (dd/mm/rrrr)

Godzina 1000 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

26/06/2019

15

Data
(dd/mm/rrrr)
Godzina 10 (gg:mm)
Miejsce Siedziba Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-231 Lubrza, ul. Zielona 1

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE

TAK

V.2) DATA OGŁOSZENIA

10/06/2019

(dd/mm/rrrr)

Arkadiusz Wytrwał

.........................................................................

Stanisław Polasz

..........................................................................
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