OGŁOSZENIE
ELEKTROCIEPŁOWNI ROSNOWO SP. Z O.O.
z dnia 11.07.2012 r.
Zarząd Spółki ELEKTROPCIEPŁOWNIA ROSNOWO SP. Z O.O.
działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 tekst jednolity ze zm.)
OGŁASZA
przetarg nieograniczony ozn. ER.1.2012
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

PRZEBUDOWĘ SYSTEMU GRZEWCZEGO
NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
W ROSNOWIE
Nomenklatura wg CPV:
45232140-5 – roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45300000-0; 45111220-6; 45233200-1; 45311000-0

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem
zamówienia
jest
PRZEBUDOWA
SYSTEMU
GRZEWCZEGO
NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W ROSNOWIE ujęta w dwóch zadaniach.

ZADANIE NR 1
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPLNEJ 4 PRZEWODOWEJ C.O. I C.W.
NA SIEĆ CIEPLNĄ 2 PRZEWODOWĄ Z RUR PREIZOLOWANYCH obejmuje:
- roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechanicznie ( wykopy i zasypanie ) ze złożeniem urobku
na odkład,
- roboty rozbiórkowe nawierzchni: z mieszanki mineralno – bitumicznej, betonowej, płyt drogowych
betonowych, warstwy ziemi urodzajnej z darnią, płyt kanałowych, łupin prefabrykowanych
żelbetowych,
- demontaż izolacji z wełny mineralnej z rurociągów,
- demontaż rurociągów stalowych sieci ciepłowniczej,
- wykonanie podsypki,
- montaż rurociągów z rur preizolowanych i przewodów sygnalizacyjnych,
- mufowanie i piankowanie połączeń spawanych,
- badanie radiologiczne spoin, próby szczelności, uruchomienie sieci cieplnej,
- wykonanie podbudowy betonowej, nawierzchni: mineralno – bitumicznej, z płyt betonowych,
kostki betonowej, płytek chodnikowych, itp.,
- wywóz i utylizację gruzu/odpadów pochodzących z rozbiórek.

ZADANIE NR 2
WYKONANIE WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH C.O. I C.W. W POMIESZCZENIACH
ISTNIEJACYCH WĘZŁÓW BEZPOSREDNICH obejmuje:
a) w branży sanitarnej
-demontaż: rurociągów stalowych, wodomierzy, zaworów
elektronicznych, izolacji rur, odmulaczy, manometrów, pomp itp.;

przelotowych,

ciepłomierzy
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- montaż rurociągów instalacji c.o. z rur stalowych, ocynkowanych;
- montaż węzłów kompaktowych;
-montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, wodomierzy skrzydełkowych,
odpowietrzających, stabilizatora temperatury, itp.;
- czyszczenie, odtłuszczenie, malowanie oraz wykonanie izolacji cieplnej rurociągów;
- wykonanie prób i uruchomienie węzłów cieplnych

zbiorników

b) w branży elektrycznej
- wykonanie zasilania węzłów z tablicy zasilającej obwody administracyjne w poszczególnych
budynkach;
- demontaż: opraw, przewodów kabelkowych, tablic bezpiecznikowych;
-ułożenie przewodów instalacji elektrycznej ( wykucie bruzd, przebicie otworów, wykonanie
przepustów, wykonanie pasów tynku, montaż listew elektroinstalacyjnych, rur winidurowych,
malowanie, przygotowanie podłoża pod osprzęt, montaż tablicy rozdzielczej, podłączenie silników,
czujników itp.);
- montaż gniazd wtyczkowych;
- montaż opraw świetlówkowych;
- wykonanie pomiarów, badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
i załącznikach do SIWZ.

w SIWZ

2. Terminy wykonania zamówienia:

Wykonanie całego przedmiotu zamówienia – do 70 dni
kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, w tym:
- wykonanie ETAPU I i ETAPU II (obejmujących dostawy materiałów, wymianę
węzłów, wymianę sieci, uruchomienie systemu) - do 50 dni kalendarzowych

od daty przekazania placu budowy;
- wykonanie ETAPU III (obejmującego m. in. prace porządkowe, położenie/naprawę
nawierzchni i wszystkie pozostałe roboty) – do 20 dni kalendarzowych

od daty zakończenia ETAPU I i ETAPU II.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony
internetowej Gminy Manowo www.manowo.pl (zakładka przetargi) lub otrzymać
odpłatnie w ELEKTROCIEPŁOWNI ROSNOWO SP. Z O.O. 76-042 ROSNOWO 8
(I piętro), po uzgodnieniu telefonicznym (telefon 693228225).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej jest płatna
w kwocie 230 PLN.

Koszty ewentualnego przesłania SIWZ ponosi Wykonawca.

4. Oferty należy składać do dnia 30.07.2012 roku do godziny
w sekretariacie URZĘDU GMINY MANOWO - 76-015 MANOWO 40.

14.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.07.2012 roku o godzinie 14.15
w URZĘDZIE GMINY MANOWO - 76-015 MANOWO 40 w sali konferencyjnej
/parter budynku/.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stosowane w wysokości 7%
ceny ryczałtowej podanej w ofercie wybranego Wykonawcy.

9. Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa oferty brutto – 100%.
10. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu otwarcia ofert.
11. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców.
12. Osobą
upoważnioną
ze strony
Zamawiającego
do kontaktowania
się
z Wykonawcami jest Pan Robert Murii – Prezes Elektrociepłowni Rosnowo
Sp. z o.o. tel. 693228225; 793553340
13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania ustalonych warunków.
WARUNEK UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
wiedzy i doświadczenia

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA USTALONEGO WARUNKU
Zamawiający
nie określa szczegółowego warunku
w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany
udokumentować
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum
jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż
500 000,00 PLN brutto obejmującego swoim zakresem:
1)WARIANT PIERWSZY obejmujący
wykonanie
lub wymianę sieci z rur preizolowanych i wymianę lub
montaż węzłów cieplnych;
lub
2)WARIANT DRUGI : wykonanie lub wymianę sieci
z rur preizolowanych i wykonanie montażu/instalacji
urządzeń ciepłowniczych w kotłowni.
UWAGA!
Zamawiający uzna również za spełnienie warunków
udziału w postępowaniu wykonanie maksymalnie
dwóch oddzielnych zamówień obejmujących :
1) wykonanie lub wymianę sieci z rur preizolowanych
2) wymianę lub montaż węzłów cieplnych
o łącznej wartości min. 500 000,00 PLN brutto.
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UWAGA!
Zamawiający uzna również za spełnienie warunków
udziału w postępowaniu wykonanie maksymalnie
dwóch oddzielnych zamówień obejmujących :
1)wykonanie lub wymianę sieci z rur preizolowanych
2)wykonanie montażu/instalacji urządzeń ciepłowniczych
w kotłowni
o łącznej wartości min. 500 000,00 PLN brutto.
Wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych robót na/wg
załącznika nr 9 do SIWZ wraz
z wymaganymi
dokumentami.
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Wykonawca
musi
złożyć
oświadczenie
(na/wg załącznika nr 5),
że
osoby,
które
będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.

sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca jest zobowiązany posiadać opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
na sumę ubezpieczenia min. 500 000 PLN.
Dokument potwierdzający spełnianie postawionego
warunku należy złożyć wraz z ofertą.

Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(zał. nr 3 do SIWZ).
Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z prowadzonego
postępowania (zał. nr 4 do SIWZ).
Ocena
spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu
Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

o

złożone przez

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

wyboru

oferty

najkorzystniejszej

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.).
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11.07.2012 roku.
Robert Murii
Prezes ELEKTROCIEPŁOWNI ROSNOWO SP. Z O.O.
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