
1/ 18 ENOTICES_MPECRypin - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 — PL
Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. Mikołaja Reja 2

Miejscowość: Rypin Kod
pocztowy:

87-500

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 542803432

Osoba do
kontaktów:

E-mail: biuro@mpecrypin.pl Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na
źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu
ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów cieplnych.

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
W wyniku realizacji projektu Ciepłownia Miejska w Rypinie stanie się elektrociepłownią dzięki modernizacji,
rozbudowie i dostosowaniu istniejących urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji. W skład tego układu
wchodzić będą dwa (lub więcej) generatory prądotwórcze o mocy całkowitej ok. 9,422 MWt, opalane gazem
ziemnym.
Wymiana ok. 1,774 km istniejących sieci cieplnych, wysokoparametrowych, kanałowych na preizolowane, budowa
ok. 1,432 km nowych sieci cieplnych, wysokoparametrowych preizolowanych do podłączenia nowych odbiorców,
w miejsce zlikwidowanych kotłowni węglowych, modernizacja polegająca na wymianie 22 węzłów cieplnych
na nowoczesne węzły kompaktowe budowa 5 nowych węzłów ciepłowniczych u nowych odbiorców w miejsce
zlikwidowanych kotłowni węglowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45251000
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
1/2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_MPECRypin

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-057901 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
81-133142

z dnia
27/04/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2011 (dd/mm/rrrr)
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Sekcja II.1.2) Roboty budowlane Roboty budowlane - wykonanie

Sekcja III III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE
ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i
gwarancje
Przystępując do przetargu
wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium, w wysokości
200 000,00 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100),
nie później niż do upływu terminu
składania ofert.
Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE
ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje
Przystępując do przetargu
wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium, w wysokości
200 000,00 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100),
nie później niż do upływu terminu
składania ofert.
Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. nr 109, poz. 1158, z późn.
zm.).
III.1.2)Główne warunki
finansowania i płatności i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi
przyjąć grupa wykonawców,
której zostanie udzielone
zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki,
którym podlega realizacja
zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności
konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i
finansowa
Informacje i formalności
konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
a) są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej
działalności, na kwotę min. 5 000
000,00 PLN;
b) posiadają zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż
5 000 000,00 PLN dostępnego

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 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. nr 109, poz. 1158, z późn.
zm.).
Wybrany wykonawca, przed
podpisaniem umowy,
zobowiązany będzie wnieść
zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości
8% ceny ofertowej.
Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza zobowiązany
będzie, przed podpisaniem
umowy, do ubezpieczenia
budowy od szkód mogących
wystąpić i zdarzeń nagłych,
losowych oraz od
odpowiedzialności cywilnej.
Wartość kwoty ubezpieczenia
min. 5.000.000 PLN.
III.1.2) Główne warunki
finansowania i płatności i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zapłata wynagrodzenia za
wykonane roboty następować
będzie na podstawie
zatwierdzonego przez Inwestora
zastępczego i zaakceptowanego
przez Zamawiającego protokołu
odbioru robót, zgodnie z
uzgodnionym Harmonogramem
rzeczowo – finansowym.
Zamówienie jest
współfinansowane ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
III.1.3) Forma prawna, jaką musi
przyjąć grupa wykonawców,
której zostanie udzielone
zamówienie
[nie dotyczy]
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

kredytu możliwego do
uzyskania w celu sfinansowania
inwestycji będącej przedmiotem
niniejszego zamówienia,
potwierdzoną dokumentem
wystawionym przez Bank
obsługujący Oferenta;
c) wykażą się obrotem rocznym
za lata 2008-2010 nie mniejszym
niż 20 000 000,00 PLN w roku.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
— spełniają warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
dotyczące:
—— posiadania wiedzy i
doświadczenia - wykażą że w
ciągu ostatnich 5 lat - przed
terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie,
zrealizowali zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończyli co najmniej:
a) jedną inwestycję w zakresie
budowy elektrociepłowni
opalanej gazem o mocy nie
mniejszej niż 4 MWEl;
b) jedną inwestycję w zakresie
budowy sieci cieplnych z rur
preizolowanych o dł. min. 4,0 km;
c) jedną inwestycję w zakresie
budowy węzłów cieplnych w
ilości. min. 25,0 szt.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA
USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi
zastrzeżone jest dla określonego
zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny
wskazać nazwiska oraz
kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie
usługi

III.1.4) Inne szczególne warunki,
którym podlega realizacja
zamówienia
NIE
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
A. O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy oraz
potwierdzą spełnienie warunków
udziału wskazanych III.2.2. oraz
III.2.3.
B. W celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą następujące
dokumenty:
1) Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia (wzór
oświadczenia – załącznik 2b do
SIWZ);
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a przypadku
osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 .
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.
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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) Aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
6) Aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
C. Wykonawca mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
1. Wykonawca mający miejsce
zamieszkania lub siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt.B. 2),
3), 4), 6), składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3) nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o
zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca mający miejsce
zamieszkania lub siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu,
o którym mowa w
pkt.B.5) składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się wskazanych wyżej
w pkt C.1 i C.2 dokumentów
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawionym
nie wcześniej niż w terminach
określonych odpowiednio w pkt
C.1 i C.2.
4. Jeżeli, 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
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
a) Część sprawozdania
finansowego, a jeżeli
podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami ustawy o
rachunkowości – wraz z opinią
dotyczącą załączanej części
sprawozdania, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania
finansowego inne dokumenty
określające obroty - wskazujące
na uzyskane obroty roczne w
3 ostatnich latach obrotowych
nie niższe niż 20.000.000 PLN
w każdym roku, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres.
b) informacja banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
c) opłacona polisa, a w
przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy
a) wykażą się obrotami rocznymi
w 3 ostatnich latach obrotowych
(a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie) nie mniejszymi niż
20.000.000,00 PLN w każdym
roku;
b) posiadają zdolność kredytową
lub środki finansowe w
wysokości nie mniejszej niż
5.000.000 PLN;
c) są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na
kwotę min. 5.000.000 PLN;
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
a) posiadają wiedzę i
doświadczenie potwierdzając to
załączonym do oferty wykazem
robót budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat
licząc od terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w
tym okresie), z podaniem mocy
elektrociepłowni, długości sieci
cieplnej i liczby wykonanych
węzłów cieplnych, daty i miejsca
wykonania wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających,
że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo
ukończone;
b) dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
potwierdzając to załączonym do
oferty wykazem osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, niezależnie od
tego, czy są one zatrudnione
bezpośrednio przez wykonawcę,
uprawnionych do pełnienia
funkcji kierownika budowy
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej
ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

lub kierowników robót w
branżach sanitarnej, budowlanej
i elektrycznej, zgodnie z przyjętą
przez Wykonawcę organizacją
realizacji inwestycji
Minimalny poziom wymaganych
standardów:
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają wiedzę i
doświadczenie – wykazując, że
w ciągu ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie,
zrealizowali zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończyli, co najmniej:
i. jedną inwestycję w zakresie
budowy elektrociepłowni
opalanej gazem o mocy nie
mniejszej niż 4 MWEl;
ii. jedną inwestycję w zakresie
budowy sieci cieplnych z rur
preizolowanych o dł. min. 3,0 km.
iii. jedną inwestycję w zakresie
budowy węzłów cieplnych w
ilości. min. 25 szt.
b) dysponują lub będą
dysponować osobą uprawnioną
do pełnienia funkcji kierownika
budowy lub kierowników robót w
branżach sanitarnej, budowlanej
i elektrycznej, zgodnie z przyjętą
przez Wykonawcę organizacją
realizacji inwestycji
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
NIE
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA
USŁUGI [ nie dotyczy]
III.3.1) Świadczenie usługi
zastrzeżone jest dla określonego
zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny
wskazać nazwiska oraz
kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie
usługi

Sekcja IV.2.1) Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone
poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Sprawność silników
gazowych. Waga 20

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów. Kryteria określone
poniżej
Cena 80 %
Sprawność ogólna silników
gazowych (całkowita) 20 %
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Sekcja IV.3.3) Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów 26.4.2011 - 10:00

Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów 05.08.2011 - 10:00

Sekcja IV.3.4. 6.6.2011 - 09:30 05.8.2011 - 09:30

Sekcja IV.3.7) Okres w miesiącach: 1 (od
ustalonej daty składania ofert)

Okres w dniach: 60 (od ustalonej
daty składania ofert)

Sekcja IV.3.8) Data: 6.6.2011 - 10:00 Data: 05.08.2011 - 10:00

Sekcja VI.2) Tak
odniesienie do projektów i/
lub programów: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013.

odniesienie do projektów i/
lub programów: Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013
oś priorytetowa 2 działanie 2.3

Sekcja VI.3) (-) 1. Zgodnie z przepisem
art.44 wykonawcy zobowiązani
są złożyć wraz z
ofertą OŚWIADCZENIE O
SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(wzór oświadczenia – załącznik
2a do SIWZ).
2. W odniesieniu do
wykonawców wspólnie
składających ofertę ocena
spełnienia warunków udziału
dokonywana będzie poprzez
łączną (sumaryczną) ocenę
wszystkich tych wykonawców.
Oznacza to, że potwierdzenie
spełnienia warunków udziału
może dokonać jeden z
wykonawców lub kilku – łącznie.
W odniesieniu do wykonawców
wspólnie składających ofertę
w stosunku do żadnego z
tych wykonawców nie może
zaistnieć żadna z okoliczności
wskazanych przepisem art.24
ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych..Wykonawcy
składający ofertę wspólnie
zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do
reprezentowania ich w
postępowaniu lub do
reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo. Wykonawcy
składający ofertę wspólnie
zobowiązani są załączyć do
oferty dokumenty wskazane w
pkt III.2.1.B. dotyczące każdego
z wykonawców. Do oferty należy
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

załączyć dokumenty wskazane w
pkt. III.2.2 i III.2.3 potwierdzające
spełnienie warunków łącznie
przez wszystkich wykonawców.
W przypadku wyboru oferty
Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem
umowy winna być przedłożona
Zamawiającemu kopia umowy
lub inny dokument
potwierdzający zawarcie umowy
konsorcjum, podpisany przez
wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta
umowa konsorcjum, nie może
być krótszy niż termin realizacji
zamówienia
3. W przypadku gdy wykonawca
potwierdza spełnienie warunków
udziału w postępowaniu
polegając na zasobach
innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego
łączących go z nimi
stosunków, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia składając
wraz z ofertą stosowne
dokumenty potwierdzające
oddanie mu do dyspozycji
tych zasobów niezbędnych
na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
(np. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów, dokumenty
wskazujące na oddanie do
dyspozycji wskazanych zasobów
oraz sposób wykorzystania tych
zasobów w trakcie wykonywania
zamówienia dokumenty
potwierdzające wykorzystanie
tych zasobów w trakcie
wykonywania zamówienia).
W sytuacji gdy podmioty
udostępniające Wykonawcy
swoje zasoby będą brały udział
w realizacji zamówienia do oferty
należy załączyć oświadczenie
tych podmiotów dotyczące
braku podstaw do wykluczenia
z uwagi na okoliczności
wskazane przepisem art.24 ust.1
ustawy. W przypadku polegania
na zasobach finansowych
innego podmiotu do oferty
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

należy załączyć informację
banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
których ten podmiot posiada
rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert
4. W przypadku gdy
wartości kwot stanowiących
miernik spełnienia warunków
dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej w składanych
dokumentach wyrażone są
w innej walucie niż złoty
polski [PLN] Zamawiający
dokona przeliczenia na złote
polskie według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu
5. Do oferty należy
także załączyć, stosownie
do formy prawnej i
organizacyjnej Wykonawcy,
właściwy dokument wskazujący
na sposób reprezentacji
Wykonawcy (opis z KRS,
wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, umowę spółki
cywilnej, odpis z właściwego
rejestru handlowego itp.)
6. Dokumenty, jakie Wykonawca
jest zobowiązany załączyć do
oferty potwierdzające spełnienie
wymagań Zamawiającego
dotyczących przedmiotu
zamówienia i potwierdzające
uzyskanie oferowanych
parametrów, w tym wymaganej
sprawności, określono w
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Sekcja VI.4 (-) 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 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.4.2) Składanie odwołań
Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Odwołanie
wnosi się do Prezesa
Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni
od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały
przesłane faksem lub mailem,
albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w
inny sposób. Odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu,
a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
Pozostałe terminy określają
szczegółowo przepisy ustawy.
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 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Sekcja IV.3.2) Nie 2011/S 81-133142; 2011/S
85-138424; 2011/S 107-174555

Sekcja II.3. Rozpoczęcie 1.7.2011.
Zakończenie 31.12.2012

Zakończenie 31.12.2012

Sekcja III.1.2) (-) Zapłata wynagrodzenia za
wykonane roboty następować
będzie na podstawie
zatwierdzonego przez Inwestora
zastępczego i zaakceptowanego
przez Zamawiającego protokołu
odbioru robót, zgodnie z
uzgodnionym Harmonogramem
rzeczowo – finansowym.
Zamówienie jest
współfinansowane ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013

Sekcja II.1.6) 45251000 45 25 10 00-1 Roboty budowlane
w zakresie budowy elektrowni i
elektrociepłowni
74232000-4 Usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie
burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
45223000-6 Konstrukcje
45231000-5 Roboty budowlane
w zakresie budowy rurociągów,
ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie
różnych nawierzchni
45251250-0 Lokalne zakłady
grzewcze
45261000-4 Wykonywanie
pokryć i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45262000-1 specjalne roboty
budowlane, inne niż dachowe
45311000-0 Roboty w
zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw
oświetleniowych
45316000-5 Instalowanie
systemów oświetleniowych i
sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalacje cieplne,
wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

45343000-3 Roboty instalacyjne
przeciwpożarowe
45351000-2 Mechaniczne
instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie
stolarki budowlanej
45431000-1 Kładzenie płytek
45442000-7 Nakładanie
powierzchni kryjących

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.3.) IV.3.8) 06/06/2011 05/08/2011
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ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów
cieplnych.VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji
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