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SPECYFIKACJA 

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy 

ul. Aleja Tysiąclecia 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107950, NIP: 632-000-00-68, 

REGON:270123555, wysokość kapitału zakładowego: 17.227.000,00 zł, tel. 32 614-01 -11, 

faks 32 614-01-00 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu 

o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie preizolowanej sieci 

ciepłowniczej w ramach zadania: 

"Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę osiedlowej preizolowanej sieci 
ciepłowniczej i likwidację sieci ciepłowniczej z SWC Mickiewicza w Czeladzi". 

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: 

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

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji (SWZ). 

§1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 

preizolowanej z przyłączami do budynków przy ul. 3-go Kwietnia 16 dz. 30/12, Mickiewicza 

1, 3-11 , 13-21, 23-31, budynek klubowy MOSIR dz. 28/12, 28/34, 29, 30/3, 30/4, 30/8, 

30/25, 30/26, 30/27, 34, 27/4, 128, 129 w Czeladzi, wykonanie kanalizacji teletechnicznej 

i transmisji danych według Projektu z Kosztorysem, wykonanie robót likwidacyjnych według 

Projektu z Kosztorysem, demontaż grupowej SWC "Mickiewicza" według Projektu 

z Kosztorysem. 

2 . Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty: minimum 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca 

udzieli gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy wówczas okres ten nie będzie podlegał ocenie. 

3. Kod CPV: 

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

b) 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

c) 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 

d) 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

e) 4511 2710-5 Odtworzenie nawierzchni 

POSTĘPOWANIE NR 0589/TN/1/B/19 Strona 3 z 15 



f) 45113000-2 Roboty na placu budowy 

g) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

h) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

i) 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

j) 45231300-8 Roboty montażowe 

k) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

l) 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg 

m) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

n) 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego 

o) 45321 000-3 Izolacja cieplna 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia i zasady realizacji przedmiotu Zamówienia 

zawierają załączniki 4, 5, 6, 7 do SWZ: 

zał. nr 4 - Projekt Umowy, 

zał. nr 5 - Projekt Budowlano -Wykonawczy, 

zał. nr 6- Cztery przedmiary robót, z podziałem na Technologię, Likwidację, Demontaż 

SWC, Teletechnikę, 

zał. nr 7- Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych SCE Jaworzno III 

Sp. z o.o. 

5. Termin i miejsce realizacji Zamówienia: termin końcowy do 29.11.2019r. 

a) Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z przyłączami do 
budynków przy ul. 3-go Kwietnia 16 dz. 30/12, Mickiewicza 1, 3-11, 13-21, 23-31, 
budynek klubowy MOSIR dz. 28/12, 28/34, 29, 30/3, 30/4, 30/8, 30/25, 30/26, 30/27, 
34, 27/4, 128, 129 w Czeladzi - do 31.1 0.2019r. 

b) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej i transmisji danych według Projektu 
z Kosztorysem- do 31.10.2019r. 

c) Wykonanie robót likwidacyjnych według Projektu z Kosztorysem -do 29.11.2019r. 

d) Demontaż grupowej SWC "Mickiewicza" według Projektu z Kosztorysem - do 
29.11.2019r. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§2 

OPIS PRZVGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać: 
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1) Wypełniony formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie 
Zakupowej oraz wypełn iony i podpisany .,Formularz Ofertowy" (wg wzoru 
w załączniku nr 1 ). 

UWAGA: Suma poszczególnych pozycji formularza ofertowego musi być zgodna 
z oferowaną ceną netto. Wszystkie pozycje formularza wyceny muszą zostać 

wypełnione zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, przy czym 
niedopuszczalna jest wartość .,0" lub pozostawienie niewypełnionej pozycji. Wszelkie 
błędy lub wątpliwości co do załączonego do oferty formularza wyceny, w szczególności 
jego niezgodności z zaproponowaną ceną netto, traktowane będą jako błąd 
w złożonych dokumentach i uzupełniane będą na zasadach określonych w § 15 
Specyfikacji. 

2) Wypełnione i podpisane oświadczen ie (wg wzoru w załączniku nr 1A). Dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w Postępowaniu określone w § 4 Specyfikacji. 

3) Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej do 
złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę). 

4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego 
wynika, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili 
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego 
Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz zawarcia umowy. 

5) Kopia dowodu wniesienia wadium, jeżeli wymagane jest wadium. 

2. Przygotowanie oferty 

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi 

w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 
w ofercie lub kalkulacj i elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5) Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za 
pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej 
https://scejaworzno.logintrade.netl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika 
i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania . 

6) Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy 
elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji 
dokumentów - pliki pdf. 

7) Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach 
elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowe. Oferta oraz wszystkie załączniki 
do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upowazmonego 
przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 
Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do 
oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty. 

8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być 
parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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9) W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie 
Zakupowej dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca n ieposiadający 

konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://platforma.logintrade.netl 
z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania 
ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające 
w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. Z chwilą założenia 

konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres 
e-mail przypisany do konta. 

1 O) Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu 
Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia 
i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu e-mail 
może być przypisane tylko jedno konto. 

11) Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej SCE znajduje się na 
https://scejaworzno.logintrade.netlrejestracja/regulamin.html 

12) System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć 
Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien 
serwisowych. 

13) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających 
oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej: 

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, 
Internet Explorer 1 O, Internet Explorer 11, Google Chrome 31 , Mozilla Firefox 26, 
Opera 18; 

b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, zainsta lowana wtyczka 
flash - flash player - dotyczy kupca, obsługa przez przeglądarkę protokołu 

XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza 
internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane 
środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub 
nowszy. 

14) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zmianę oferty elektronicznej 
należy dokonać poprzez jej edycję, a wycofanie poprzez jej usunięcie, po zalogowaniu 
się na konto użytkownika Wykonawcy na Platformie Zakupowej. 

15) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oferta 
musi spełniać następujące wymagania: 

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 
wykluczeniu z Postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione w § 4 ust. 1, 2, 3, 4 
i 8 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć 
jeden wspólny dokument. 

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) 
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do 
reprezentowania ich w Postępowaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie może 
wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
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Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). 

W przypadku warunku zrealizowania robót budowlanych podmioty tworzące konsorcjum 
muszą wykazać wspólnie, że warunek ten spełniły. 

Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w Postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na 
"Wykonawcę", w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum. 

§3 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu sieci ciepłowniczych 

wysokoparametrowych preizolowanych oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
Zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

4. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. 

5. Posiadają aktualne ubezpieczenie firmy od zdarzeń losowych związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

6. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 

7. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie 
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w § 4 
Specyfikacji - "Wymagane dokumenty". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. 

8 . Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z Postępowania. 

§4 

WYMAGANEDOKUMENTY 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni 
dostarczyć wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zaświadczenia, że oferent 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu aukcji. 
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