
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

1. Zamawiający 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Puławach 

ul. Izabelli 6 

24-100 Puławy 

Tel.: 81 887 42 23, fax: 81 887 42 38 

adres internetowy : www.opec.pulawy.pl; sekretariat@opec.pulawy.pl 

 

2. Tryb postępowania / podstawa prawna/ 

1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w § 5 Regulaminu wewnętrznych 

procedur zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez 

OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Teść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl. w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → 

Regulaminy. 

2) Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna 

szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 5 548 000,00 EURO – dla robót 

budowlanych, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).  

Zamówienie jest częścią większego zamówienia realizowanego pn.: „Modernizacja 

sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych 

skutkująca likwidację węzła grupowego w mieście Puławy”(Działanie 1.5.) 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z umową o 

dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0023/18-00. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia (CPV) oraz warunki realizacji 

Roboty budowlane w ramach budowy sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku 

Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach.  

w skład, których wchodzą: 

I. Roboty rozbiórkowe nawierzchni  

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

- rozebranie krawężników betonowych 

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
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II. Roboty ziemne  

- wykopy liniowe  

- transport urobku samochodami samowyładowczymi 

- pełne umocnienie ścian wykopów w wymaganych miejscach 

- podłoża (podsypka) pod przewody cieplne i obiekty z materiałów sypkich  (piasek) 

- obsypka przewodów cieplnych na wysokość rur oraz nad rury 

- zasypanie wykopów 

- zagęszczanie warstwy luźnej 

- wykonanie trawników dywanowych 

 

III. Roboty montażowe zewnętrzne  

- wbijanie rur stalowych o średnicy 610 x 11,0 mm, długości L=10 m, przebijakiem 

pneumatycznym z ręcznym usuwaniem urobku z wnętrza rury przeciskowej (pod 

zjazdem Zj2). 

- wbijanie rur stalowych o średnicy 610 x 11,0 mm, długości L=5 m, przebijakiem 

pneumatycznym z ręcznym usuwaniem urobku z wnętrza rury przeciskowej (pod 

zjazdem Zj1). 

- wbijanie rur stalowych o średnicy 323,9 x 8,0 mm, długości L=12 m, przebijakiem 

pneumatycznym z ręcznym usuwaniem urobku z wnętrza rury przeciskowej (pod 

zjazdem Zj3). 

- wbijanie rur stalowych o średnicy 323,9 x 8,0 mm, długości L=12 m, przebijakiem 

pneumatycznym z ręcznym usuwaniem urobku z wnętrza rury przeciskowej (pod 

zjazdem do sklepu „AJG”). 

wraz z dostawą rur stalowych przeciskowych. 

 

IV. Odtworzenie nawierzchni  

-  odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

-  obrzeża istniejące do ponownej zabudowy 

- odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych 

- odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji znajduje się  

w Załączniku nr 1 do SWZ. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45000000-7- Roboty budowlane, 

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

           budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

           wodnej, 

45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

           nawierzchni autostrad, dróg, 

45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

45236000-0- Wyrównanie terenu. 

4. Numer Postępowania 

TP/POIS/01/002/2019 



 
 

5. Data Ogłoszenia i miejsce publikacji 

11.03.2019r. 

Strona internetowa: www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → 

Przetargi  

oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod 

adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

6. Termin realizacji Zamówienia  

Realizacja zamówienia w terminie do dnia 13.09.2019r. 

 

7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 

 

7.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

7.1.1 posiadania kompetencji lub  uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania,  

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie 

7.1.2  posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, 

a) Wykonawca potwierdzi, że dysponuje specjalistycznym sprzętem  

i  urządzeniami: 

• koparko-ładowarka – 2 szt. 

• koparka – 2 szt. 

• samochód samowyładowczy – 2 szt. 

• zagęszczarka płyta wibracyjna – 2 szt. 

• stopa wibracyjna  skoczek – 2 szt. 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży „Wykaz sprzętu” 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, wyposażenia zakładu lub 

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający 

składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 

b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie – co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim 

rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,  

o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. 

c) Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje osobami posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje. Wskazać osoby, do realizacji zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień  

i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
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o podstawie do dysponowania tymi osobami. Geodeta wybrany przez 

Wykonawcę wykaże się doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 10 usług 

polegających na wytyczaniu i inwentaryzacji sieci, posiadającą uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach,  

o których mowa w art. 43 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca przedstawi wykaz osób według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. 

7.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN  

i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie. 

7.2 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu zgodnie z SWZ. 

 

8. Kryteria oceny ofert 

Cena oferty brutto -100%  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 

 

9. Oferty częściowe oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

10. Wadium 

Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

11. Termin związania ofertą 

Wymagany termin związania Ofertą wynosi min 30 dni od daty terminu upływu 

składania Ofert. 

 

12. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.opec.pulawy.pl.  

z zakładki: Przetargi i Ogłoszenia → Przetargi. 

 

13. Warunki zmiany umowy 

Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze 

umowy, który stanowi Załącznik nr 10 do SWZ 
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14. Miejsce i Termin Składania Ofert 

Oferty należy składać w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach przy ul. Izabelli 6;   

24-100 Puławy w sekretariacie do dnia: 26.03.2019r. do godz. 12:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 

26.03.2019r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej. 

 

 

 

 

 

 


