
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.elpoterm.bip.umig.polaniec.pl 

 

Połaniec: Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu 

Numer ogłoszenia: 279420 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: "Elpoterm" Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec, woj. 

świętokrzyskie, tel. 48 158656460, faks 48 158656460. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.elpoterm.bip.umig.polaniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjny gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci cieplnej z rur 

preizolowanych na Osiedlu Południe w Połańcu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sieć cieplna z rur 

preizolowanych, ze wszystkimi robotami niezbędnymi do jej wykonania, Wykonanie na 

własny koszt kontroli technicznej spawów, Opracowanie dokumentacji powykonawczej sieci 

cieplnej z rur preizolowanych, Wykonanie przyłącza zgodnie z załączonym przedmiarem 

robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia 

parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający 

wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia 

odpowiadają opisanym przez Zamawiającego Zamówienie należy wykonać zgodnie z 

Projektem Budowlanym: Nr TI/IB-1/2220/4/2013 wraz z aneksem. Załączony zakres 

rzeczowy robót - zamówienia stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego wraz 

z aneksem. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, 

załącznik. Zadanie należy realizować etapami: A, B, C, D - zakresy poszczególnych etapów 

zgodnie z załączoną mapą. Terminy realizacji poszczególnych etapów: A - 2 m-ce od 

podpisania umowy, B- 3 m-ce od podpisania umowy, C- 3,5 m-ca od podpisania umowy, D- 

do 05.12.2013 r.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

http://www.elpoterm.bip.umig.polaniec.pl/


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% 

zamówienia podstawowego. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, 

Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki 

zgodnie z zapisami art. 67 ust1 pkt 6 ustawy PZP 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.40-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

05.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga 

wniesienia wadium w wysokości: 25 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 

z późniejszymi zmianami) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być 

ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na 

rachunek bankowy w GET IN BANK50156000132353765920000002 potwierdzenie 

przelewu ( oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty ) należy dołączyć do oferty. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 

roboty budowlanej o wartości łącznej brutto 1 000 000 zł, polegających na: - 

budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika 

Budowy robót instalacyjnych i sanitarnych posiadającą: - uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), 

potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże 

wielkość średniego rocznego zatrudnienia winna być na poziomie 10 osób oraz 

liczebności personelu kierowniczego - 1 osób - w okresie ostatnich trzech lat, a 

w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 



 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości łącznej brutto 1 000 000 zł, 

polegających na: -budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych.; 

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 

usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 



nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.elpoterm.bip.umig.polaniec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Elpoterm sp. 

z o.o., 28-230 Połaniec, ul. Kościuszki 37 sekretariat. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Elpoterm sp. z o.o., 28-230 Połaniec, ul. 

Kościuszki 37 sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy: do 

05.12.2013 r. w tym: etap A - 2 m-ce od podpisania umowy, etap B- 3 m-ce od podpisania 

umowy, etap C- 3,5 m-ca od podpisania umowy, etap D- do 05.12.2013 r.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


