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Ogłoszenie

Numer

2021-15983-31039

Id

31039

Powstaje w kontekście projektu

POIS.01.07.02-00-0007/19 - Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu ciepłowniczego 
zasilanego przez TAURON Ciepło

Tytuł

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w ramach systemu 
ciepłowniczego zasilanego przez TAURON Ciepło

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-11
1. SWZ
2. załącznik 1 do SWZ
3. załącznik 1A do SWZ
4. załącznik 2 do SWZ
5. załącznik 3 do SWZ
6. załącznik 4 do SWZ
7. załącznik 6 do SWZ
8. załącznik 7 do SWZ
9. klauzula informacyjna danych osobowych
10. załącznik 5 do SWZ od str. 1 do 60
11. załącznik 5 do SWZ od str. 61 do 119
12. Regulamin korzystania z Platformy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-11

Data ostatniej zmiany

2021-02-11

Termin składania ofert

2021-03-01 10:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 7
43-603 Jaworzno
NIP: 6320000068

Osoby do kontaktu

Joanna  Ząbek
tel.: 32 6140163
e-mail: zabek.joanna@sce.jaw.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Przebudowa sieci ciepłowniczej WP wraz z demontażem 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przebudowa odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 
3945, obręb 0009 przy ul. Baczyńskiego 
w Sosnowcu wraz z demontażem nadziemnej sieci ciepłowniczej na dz. nr 4831, 4832, 3945, 3947, 
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3768, 3769, 2805 obręb 0009 w Sosnowcu. 

W/w zadanie składa się z: 
a)�Wykonania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wg. projektu z kosztorysem – 
CZĘŚĆ A
b)�Wykonania robót demontażowych wg. projektu z kosztorysem – CZĘŚĆ A
c)�Wykonania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wg. projektu z kosztorysem – 
CZĘŚĆ B
d)�Wykonania robót demontażowych wg. projektu z kosztorysem – CZĘŚĆ B 

Szczegółowy opis oraz zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawierają:
 – Projekt Umowy
 – Projekt Budowlano – Wykonawczy
 – Przedmiary robót: 

          a) Wykonania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej – CZĘŚĆ A.
          b) Wykonania robót demontażowych – CZĘŚĆ A.
          c) Wykonania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej – CZĘŚĆ B.
          d) Wykonania robót demontażowych – CZĘŚĆ B. 

– Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych SCE Jaworzno III Sp. z o.o. 

Okres gwarancji

minimum 36 miesięcy

Kody CPV

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie
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Powiat

Sosnowiec

Gmina

Sosnowiec

Miejscowość

Sosnowiec

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-06-21

Koniec realizacji

2021-09-17

Opis

Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej – CZĘŚĆ B

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 2

Początek realizacji

2021-06-21

Koniec realizacji

2021-09-17

Opis

Wykonanie robót demontażowych – CZĘŚĆ B

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 3

Początek realizacji Koniec realizacji
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2021-06-21 2022-06-30

Opis

Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej – CZĘŚĆ A

Za budowę CZĘŚCI A wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktur
wystawionych w 2022 roku, według zapisów z Umowy załącznik 4.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 4

Początek realizacji

2021-06-21

Koniec realizacji

2022-06-30

Opis

Wykonanie robót demontażowych – CZĘŚĆ A

Za demontaż CZĘŚCI A wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktur
wystawionych w 2022 roku, według zapisów z Umowy załącznik 4.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności i czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) 
wykonali minimum dwa zamówienia polegające na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym 
do należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępniania potencjału technicznego do wykonania Zamówienia.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 
należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępniania  osób zdolnych do wykonania Zamówienia.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych oraz Zaświadczenie o przynależności 
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz posiadają aktualne ubezpieczenie-

  firmy od zdarzeń losowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Dokumenty, oświadczenia wymagane od Wykonawcy - zgodnie z treścią SWZ i załącznikami do 
SWZ. 
SWZ dostępna również na stronie internetowej SCE: http://www.sce.jaw.pl w zakładce "Ogłoszenia" 
oraz po zarejestrowaniu na Platformie Zakupowej Logintrade poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego na stronie https://platforma.logintrade.net/

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy / wobec których:  
- W okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie wyrządzili szkody polegającej na niewykonaniu 
Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem 
sądu
- Nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego
- Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, 
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu
- Dot. osoby fizycznej: nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione 
w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego
- Dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 
w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego
- Dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie 
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skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- Dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie 
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o 
udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- Dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie 
skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem 
o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- Sąd nie orzekł, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o Zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
- Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym
- Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 96 %
Wszystkie szczegóły dotyczące niniejszego kryterium oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania 
punktacji zamieszczono w SWZ.
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres gwarancji - 4 %
Wszystkie szczegóły dotyczące niniejszego kryterium oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania 
punktacji zamieszczono w SWZ.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-11 - data opublikowania

-> 2021-03-01 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-06-21 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...

2021-06-21 - Etap2 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...
2021-06-21 - Etap3 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...
2021-06-21 - Etap4 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...
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-> 2021-09-17 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...  / występuje płatność 
częściowa

2021-09-17 - Etap2 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...  / występuje 
płatność częściowa

-> 2022-06-30 - Etap3 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...  / występuje płatność 
częściowa

2022-06-30 - Etap4 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa odcinka 
wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947, 3945, ob...  / występuje 
płatność częściowa


