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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501165-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
2020/S 207-501165
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Veolia Energia Poznań S.A.
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-016
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kurek
E-mail: hanna.kurek@veolia.com
Tel.: +48 601436980
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.veolia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo prywatne, spółka akcyjna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność związana z dystrybucją ciepła

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I
Numer referencyjny: 2020/0023/P/P

II.1.2)

Główny kod CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Zadanie 1
Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102
w Poznaniu
Zadanie 2: Zadanie składa się z dwóch części:
2a.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jagiellońskie 24/
os. Oświecenia 1 w Poznaniu
2b.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Powstań
Narodowych 3 – 28 w
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1 - Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I - os. Armii Krajowej
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, os. Armii Krajowej

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 1
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy
w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z
dokumentacją projektową. Zadanie 1 dotyczy budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych
wraz z przyłączami na os. Armii Krajowej 95-102 w Poznaniu. Zakres zamówienia:
a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z
instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 32-100 i długości ok. 784 m zgodnie z dokumentacją
projektową,
b) Likwidacja komór ciepłowniczych,
c) Utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały wraz z robotami
montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Waga: 20.00
Cena - Waga: 80.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.05.00-00-0030/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. „procedurę
odwróconą” polegającą na tym, że Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także Wykonawców, którzy będą podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 oraz 8, czyli Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2020 poz. 1228);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
W spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej;
6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
O zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp,
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zamawiający zamieścił w I Części SIWZ Instrukcja dla Wykonawców.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2 - Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I - os. Jagiellońskie, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, os. Jagiellońskie, os. Oświecenia oraz os. Powstań Narodowych

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy
w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z
dokumentacją projektową. Zdanie 2 dotyczy budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych
wraz z przyłączami:
2a) os. Jagiellońskie 24/ os. Oświecenia 1 w Poznaniu. W zakres prac wchodzą:
a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z
Instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 65-80 i długości ok. 272 m zgodnie z dokumentacją
Projektową
b) Likwidacja komór ciepłowniczych
c) Utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej
2b) os. Powstań Narodowych 3 – 28 w Poznaniu. W zakres prac wchodzą:
a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z
Instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 65-100 i długości ok. 150 m zgodnie z dokumentacją
Projektową
b) Likwidacja komór ciepłowniczych
c) Utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały wraz z robotami
montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Waga: 20.00
Cena - Waga: 80.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.05.00-00-0030/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. „procedurę
odwróconą” polegającą na tym, że Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 10 000,00
PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także Wykonawców, którzy będą podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 oraz 8, czyli Wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2020 poz. 1228);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
W spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej;
6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
O zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp,
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zamawiający zamieścił w I Części SIWZ Instrukcja dla Wykonawców.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który składa ofertę na:
— realizację Zadania 1 wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
— realizację Zadania 2 wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie
Wobec Wykonawców, którzy składają ofertę na oba Zadania wystarczającym jest potwierdzenie spełnienia
warunków dla jednego Zadania, tego wobec którego wymagana kwota jest najwyższa.
W celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualny na dzień złożenia
dokument: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii
rur preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej 300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 100.
Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia.
Powyższy warunek muszą spełniać zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 1, jaki i
Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 2.
W odniesieniu do Wykonawców składających ofertę na realizację obu Zadań, Zamawiający uzna za
wystarczające jednokrotne spełnienie powyższego warunku, tzn. to samo doświadczenie może potwierdzać
spełnienie warunku dla więcej niż jednego Zadania.
2. (zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 1, jak i Wykonawcy składający ofertę
na realizację Zadania 2) na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponował odpowiednio
przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji
Zamówienia, tj.:
a) kierownik budowy
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
określone w art.14 ust. 1 pkt 4b prawa budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne
szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2
pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189).
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2272 tj.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w
trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.
b) inżynier budowy
Reprezentujący Wykonawcę na budowie, winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci lub uprawnienia równoważne wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera i Kierownika budowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z art.
26 ust. 1 Ustawy Pzp, przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:
1. wykazu robót budowlanych – sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ –
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2. wykazu osób, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji opisano w II części SIWZ – wzór umowy. W dokumencie tym opisano także
zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://
platformazakupowa.veolia.pl/
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016
Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1.1. nie podlega wykluczeniu;
1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE.
3. JEDZ należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający
wskazuje, że w części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wymaga wypełnienia wyłącznie
sekcji α (alfa).
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
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postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Powyższe nie dotyczy tych podwykonawców,
którzy nie są podmiotami, na których zasobach Wykonawca polega.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej oraz na platformie
zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pomocą
platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, przed udzieleniem Zamówienia wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
7.1. wykazu robót budowlanych - sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ –
potwierdzające spełnienie warunku opisanego w punkcie III.1.3 niniejszego ogłoszenia;
7.2. wykazu osób, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ, potwierdzające
spełnienie warunku opisanego w punkcie III.1.3 niniejszego ogłoszenia;
7.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
7.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7.5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
7.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7.9. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.10. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
7.11. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
7.12. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
8.1. dokumenty potwierdzające że materiały preizolowane oferowane przez Wykonawcę spełniają wymagania
określone w części III SIWZ.
8.2. w przypadku zmiany technologii rur preizolowanych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumentację
Wykonawczą zgodnie z pkt 2 cz. III SIWZ zawierającą:
a. schemat montażowy;
b. schemat instalacji alarmowej;
c. obliczenia wytrzymałościowe;
d. zestawienie materiałów.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
9.1 – pkt 7.4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
9.2 – pkt 7.5–7.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
9.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

23/10/2020
S207
https://ted.europa.eu/TED

10 / 11

Dz.U./S S207
23/10/2020
501165-2020-PL

11 / 11

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 oraz 9.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Pkt 10 stosuje się.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4,
składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt
6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty re powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem TSO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z zapisami działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2020
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