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PL-Ruda Śląska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2012/S 71-117963

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o
ul. Kłodnicka 97 lokal 4
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
41-706 Ruda Śląska
POLSKA
Tel.:  +48 327973270
E-mail: biuro@parkwodny-rudaslaska.pl
Faks:  +48 327973271
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.parkwodny-rudaslaska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Podmiot określony w art.3 ust.1 pkt 3 Pzp.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność rekreacyjno-sportowa

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: budynek
Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej.
Kod NUTS 
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla potrzeb Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej.
Aby zapewnić realizację dostawy, Wykonawca wykona na własny koszt:
— Sieć przyłączeniową,
— Przyłącze do sieci C.O. Zamawiającego,
— Termin wykonania podłączenia ciepła do sieci C.O. Zamawiającego jest ograniczony w czasie. Realizację
dostawy ciepła planuje się od 15 czerwca 2012 roku. Jest to termin nieprzekraczalny, Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania przyłącza w ściśle określonym czasie. Brak podjęcia prac przyłączeniowych w
terminie umożliwiającym dostawy ciepła od 15.6.2012 r. może spowodować natychmiastowe rozwiązanie
umowy. zmiana terminu rozpoczęcia dostaw ciepła możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia siły wyższej
oraz okoliczności, na które Wykonawca nie mógł mieć wpływu mimo dołożenia należytych starań np.: czas
trwania procedur urzędowych,
— Dostawca ponosi wszelkie koszty eksploatacji systemu cieplnego, w tym koszty paliwa, opłaty środowiskowe,
koszty legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych,
— Zamawiającego obciążają wyłącznie koszty utrzymania instalacji odbiorczych w budynku,
— Zapotrzebowanie ciepła zgodnie z projektem węzła wymiennikowego dla tego obiektu wynosi 2693KW,
— Szacunkowe zużycie ciepła w okresie 12 miesięcy wynosi 25 680 GJ,
— Parametry wody po stronie pierwotnej wynoszą:
— okres zimowy 125/70 st.C,
— okres letni 85/46 st. C.
Parametry hydrauliczne wymagane w przyłączu po stronie pierwotnej:
— Ciśnienie dyspozycyjne 150 kPa,
— Ciśnienie max 1,6 MPa.
Zamawiający dostarczy i zamontuje całą aparaturę kontrolno pomiarową z automatyką w węźle
wymiennikowym kompaktowym. Wykonawca winien dokonać wszelkich prac związanych z odbiorem
technicznym aparatury kontrolno – pomiarowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 276 419,93 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.6.2012. Zakończenie 15.6.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 800,00 PLN (pięć tysięcy osiemset złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiajcy zobowiązuje wykonawców do zawarcia umowy regulującej ich współpracę przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnianie
warunków udzaiłu w postępowaniu Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
złoży:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy (załącznik nr 2);
2.zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj.:
aktualna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dz. U. z 2006 r. Nr 89
poz. 625 ze zmianami i aktami wykonawczymi do ustawy) Rozdział 5 art. 32. 1. Ustawy Prawo energetyczne
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udzaiłu w postępowaniu złoży:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą składającym
ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. 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 ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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 ofert;
5. alktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia w związku z
planowanym terminem oddania obiektu do użytkowania.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.5/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.4.2012 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587807
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami działu VI ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej,
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587807
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.4.2012
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