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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000040284
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 103
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bawankieiwcz
E-mail: agnieszka.bawankiewicz@gkpge.pl
Tel.: +48 785070264
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ec.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A. Podmiot upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bawankieiwcz
E-mail: agnieszka.bawankiewicz@gkpge.pl
Tel.: +48 785070264
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

2/7

II.1.1)

Nazwa:
Zadanie 8 Etap II - Przebudowa sieci cieplnej od komory KI-5 przy ul. Wojska Polskiego do komory KI-8a przy
ul. Łużyckiej
Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZWR/00005/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przebudowa istniejącej sieci cieplnej 2xDN500-250 na odcinku od komory KI-4b przy ul. Węglowej do komory
KI-14 przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze; Etap II - Przebudowa sieci cieplnej od komory KI-5 przy ul.
Wojska Polskiego do komory KI-8a przy ul. Łużyckiej, działki nr 123, 193/1, 124/6 - obręb 20; 138/30, 138/32,
138/26, 138/14, 138/20, 42/1, 433- obręb 25

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Celem zadania jest komleksowa przebudowa istniejącej magistralnej sieci cieplnej na odcinku od komory KI-5
przy
ul. Wojska Polskiego do komory KI-8A przy ul. Łużyckiej w Zielonej Górze oraz budowa odwodnienia
komory KI-5 i budowa kanalizacji przemysłowej DN200 przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze, objętych
dokumentacjami technicznymi pn.:
• „Zadanie 8: Rozbiórka i budowa sieci cieplnej 2xDN500-250 na odcinku od komory KI-4b przy ul. Węglowej do
komory KI-14 przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze, ETAP II – od komory KI-5 przy ul. Wojska Polskiego do
komory
KI-8A przy ul. Łużyckiej oraz przebudowa sieci 2xDN300 na działce nr 158/9 – obręb 20, działki nr 123, 193/1,
124/6, 158/9- obręb 20, 138/30, 138/32, 138/26, 138/14, 138/20, 42/1, 433- obręb 25”;
• „Odwodnienie komory KI-5 budowa przyłącza kanalizacji przemysłowej przy ul. Aleja Wojska Polskiego w
Zielonej Górze – działki nr 123, 193/1 – obręb 20”;
• „Budowa przyłączy kanalizacji przemysłowej i przyłączy kablowych nn na potrzeby odwodnienia istniejących
komór KI-5, PI, KI-8”;
• „Wentylacja istniejącej komory cieplnej KI-8 przy ul. Rydza Śmigłego w Zielonej Górze, działki nr 138/20, 42/1obręb 25”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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.01.05.00-00-0005/16 p.n. "Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat
na przesyle" w ramach Zadania nr 3, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowiska 2014 – 2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotu zamówienia, nie zostały mu przyznane

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
1. W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 15.2. SWZ.
1.2 Spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 15.6. SWZ.
2 W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 stawy PZP z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP, oraz
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 Ustawy PZP. Wykluczenie następuje w
przypadkach wskazanych w art. 111 Ustawy PZP.
3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109
ust. 1 pkt 4 i 9 Ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w
art. 110 ust. 2 Ustawy PZP.
4 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 15.3, są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 15.3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
Zamawiający wyklucza Wykonawcę
5 Wykonawca zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z
tego Postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji
nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu.
Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6 Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE, JEDZ, przy czym
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należy go złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 21. SWZ.
7 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego Podmiotowe środki dowodowe.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 17.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w Postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. JEDZ podmiotów
udostępniających zasoby należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ (pkt 21. SWZ).
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym składa pod rygorem nieważności każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w Postępowaniu.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z
Ofertą Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 16.3. SWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 2 zadania obejmujące budowę/przebudowę sieci cieplnej o długości
min. 700m każdy i średnicy nie mniejszej niż DN250.
2) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia,
spełniającymi co najmniej niżej opisane wymagania:
a) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
z uprawnieniami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w tym co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i zarządzania robotami budowlanymi w tym co najmniej
na 2 budowach z zakresu budowy/przebudowy sieci cieplnej o długości min. 200 m i średnicy nie mniejszej niż
DN250;
b) Kierownik robót instalacyjno-sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów
prawa; przynależący do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej; posiadający co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku
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kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie sieci
cieplnej o długości min. 100 m i średnicy nie mniejszej niż DN100;
c) Kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów
prawa; przynależący do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z
innymi Wykonawcami, powinien złożyć wykaz dotyczący zadań, w których realizacji bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa
szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy PZP.
Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z
postępowania zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
Podmiotowych środkach dowodowych.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą: 5% wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie
umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP:
-Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia;
-Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2
Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów
-Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać
pełnomocnik;
-Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Szczegółowe informacje zgodnie z zapisami SWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami SWZ.

Sekcja IV: Procedura
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem
systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania
rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList;
pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są w SWZ.
2. Treść SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – w systemie SWPP2.
3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw
dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31
SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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/kio
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia
wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i
Średnich Przedsiębiorców.
2. W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji stosuje się postanowienia Ustawy PZP i Kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem i
złożeniem Oferty ponosi Wykonawca.

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/kio
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021

