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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w
ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny
blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych " realizowanego przez EC Skierniewice
Sp. z o.o. w Skierniewicach
(przekazane UPUE w dniu 09-01-2020 r.)
Opublikowano w Dz. Urz.UE –OJ/S: 2020/S 008-014184

I.

Zamawiający

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 46 833 24 23 wew. 71
Faks: 46 833 24 23 wew. 37
e-mail: dak@ecskierniewice.pl
adres strony internetowej: ecskierniewice.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 w zakresie proceduralnym:

1. Elżbieta Kaczorowska - Kierownik DAK tel. 605608838.
 w zakresie merytorycznym:

1. Krzysztof Filipek - Dyrektor Techniczny tel. 60307420076
II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Adres
strony
ecskierniewice.pl/bip/zamowienia_publiczne.php?site=zamowienia_publiczne

internetowej:

IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach
realizacji projektu pn. "Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok

Strona: 1/5

Nr Referencyjny:

NE. 2020 - 003429

kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych " realizowanego przez EC Skierniewice
w Skierniewicach

Sp. z o.o.

Wspólny Słownik Zamówień:
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi,
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego,
71540000-5 - Usługi zarządzania budową,
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego,
71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego,
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy,
79994000-8 - Usługi zarządzania umowami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 24 miesiące
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.
1

Warunki
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest
złożyć opłaconą polisę (polisy), a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 1000 000,00 PLN, ważną(y) na dzień składania ofert.
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Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. aby wykazał,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia
polegające na:
a) pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Koordynatora, lub funkcji pokrewnej, przy
realizacji inwestycji (zakończonych lub w toku) polegających na budowie instalacji
kogeneracji gazowej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 2 MWe ;
oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na:
rozliczeniu projektów (zakończonych lub w toku) współfinansowanych ze środków
unijnych o wartości projektu nie mniejszej niż 10 000 000 PLN każde.
Wymóg uznaje się za spełniony również w przypadku gdy oferent wykazuje się co najmniej
dwoma zamówieniami polegającymi na łącznym realizowaniu usług, o których mowa w lit a) i
b).
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
b)

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć
oświadczenie, w którym określi daty, miejsca, wartość, przedmiot zamówienia i podmiot na rzecz
którego wykonywał te usługi ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 ) oraz dokumenty
poświadczające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie m.in.
przedstawiając referencje, poświadczenie realizacji zamówienia bądź inne dokumenty
świadczące o prawidłowym wykonaniu wskazanych w oświadczeniu zamówień.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby oferent dysponował potencjałem osobowym do
wykonania zamówienia
poprzez dysponowanie wykwalifikowaną kadrą techniczną zdolną do
wykonania zamówienia,
posiadającą kierunkowe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie obejmującą:
• inżyniera - koordynatora posiadającego niezbędną wiedzę i co najmniej 5-cio
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika
koordynatora kontraktu, w tym przy budowie minimum dwóch
elektrociepłowni/układów kogeneracyjnych o łącznej mocy (elektrycznej +
cieplnej) nie mniejszej niż 4 MW;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć
oświadczenie wraz z informacją na temat osób ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4). A także oświadczenie osoby wskazanej do
pełnienia funkcji Inżyniera koordynatora o spełnianiu warunków określonych w
postępowaniu wraz z opisem kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, oraz
dokumenty potwierdzające doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia takie
jak referencje, zaświadczenia od pracodawcy/zleceniodawcy

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów
art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
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Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
VIII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
2. JEDZ i zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli wykonawca polega na potencjale innych podmiotów
3. JEDZ podwykonawców, o ile są znani na etapie składania ofert.
4. Formularz Ofertowy
5. Dowód wniesienia wadium
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji gospodarczej
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Karnego
3. Opłacona polisa
4. Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 ustawy Pzp
5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
7. Wykaz osób
8. Wykaz robót budowanych
9. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
10. 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,
11. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Informacje dodatkowe:
Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
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IX. Informacja na temat wadium
Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 33 000.00 zł (słownie: trzydzieści trzy
tysiące 00/100 zł)
X.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr
1

Kryterium

Waga

Cena

100%

XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w
jakich muszą one być sporządzone
Termin składania ofert: Data: 25/02/2020 Godzina: 10:00
Oferty należy składać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) www.e-propublico.pl
pisemnie na adres wskazany poniżej:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
XIII. Warunki otwarcia ofert.
Data otwarcia ofert : 25/02/2020 Godzina: 11:00
Miejsce : siedziba Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Przemysłową 2 ,
sala konferencyjna
XIV. Poprzednia publikacja przedmiotowego postępowania.
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 228-558453

PROKURENT
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
inż. Krzysztof Filipek

Skierniewice dnia: 2020-01-13
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