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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o.

Adres pocztowy:

ul. Starzyńskiego 7

Miejscowość:

Siedlce

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

Przemysław Kołodziejak

E-mail:

przetargi@pec-siedlce.com.pl

Kod pocztowy: 08-110
Tel.: +48 25 644 47 73
Faks: +48 25 644 73 77

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): http://www.pec-siedlce.com.pl
Adres profilu nabywcy (URL): _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

„Rozbudowa Elektrociepłowni Gazowej w Siedlcach – Budowa Bloku Gazowo Parowego w celu zwiększenia
produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
powietrza”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane

b) Dostawy

Wykonanie

Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
instytucje zamawiające

Najem

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Leasing
Połączenie powyższych form
Główne miejsce realizacji dostaw

Główne miejsce świadczenia usług

Przedsiębiorstwo Energetyczne w
Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7
08-110 Siedlce
Kod NUTS
PL122
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej _____
Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____
LUB miesiącach: _____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____
LUB Zakres: między _____

Waluta::
a _____

Waluta::

Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana):
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zakresem przedmiotu zamówienia jest wybudowanie w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach bloku
gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej 36 MW i cieplnej 34 MW, wyposażonego w dwie turbiny
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gazowe o mocy 14 MW oraz turbinę parową o mocy 9 MW oraz inne urządzenia i instalacje pochodzące z

Elektrociepłowni w Starachowicach, w szczególności zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie projektów wykonawczych budowy bloku gazowo-parowego.
2.Wybudowanie budynku hali turbozespołów o pow. użytkowej ok. 1275m2, w której umieszczone zostaną
urządzenia bloku gazowo-parowego oraz wybudowanie budynku chłodni wentylatorowej.
3.Demontaż instalacji i urządzeń wchodzących w skład bloku gazowo-parowego w lokalizacji Starachowice, a w
szczególności:
a. dwóch turbozespołów gazowych;
b. turbozespołu parowego;
c. dwóch parowych walczakowych kotłów odzyskowych z ekonomizerami ciepłowniczymi (18,4 t/h; 3,69MPa;
468 oC; ECO 6MW th (70/130oC)) wraz z orurowaniem, osprzętem i urządzeniami pomocniczymi;
d. dwóch kominów z tłumikami hałasu, kanałami spalin, oraz klapami by-pass;
e. stacji pomp wody zasilającej kotły;
f. skraplacza, pomp próżniowych, odgazowywacza, podgrzewacza i pomp kondensatu;
g. rurociągów pary wysokoprężnej i niskoprężnej, armatury;
h. wymiennika ciepłowniczego 22 MW th oraz wymienników ciepłowniczych 6 MW th (2 szt.) zamkniętego
obiegu ekonomizerów wraz z pompami oraz układem regulacji temperatury;
i. stacji uzdatniania wody;
j. instalacji sprężonego powietrza;
k. chłodni wentylatorowej, pomp wody chłodzącej, filtrów;
l. stacji kontroli parametrów wody i pary; instalacji korekcji wody kotłowej i chłodzącej;
m. rozdzielni generatorów turbin gazowych 10,5kV;
n. transformatora mocy 10,5/110 kV; 30 MVA;
o. urządzeń i aparatury z pól rozdzielni 110 kV;
p. rozdzielni obiektowych 0,4 kV;
q. aparatury obiektowej AKPiA oraz układu DCS (sterowniki, karty pomiarowe, stacje operatorskie, itp.);
r. urządzeń stacji gazowej (filtry, podgrzewacze, liczniki itp.);
s. pomocniczych instalacji technologicznych (suwnica Q=8t, drenaże, układy odmulania, odsalania, rozprężacze
itp.);
t. instalacji pomocniczych budynku turbin gazowych (ogrzewanie, wentylacja, detekcji i gaszenia pożaru
transformatora, itp.).
4. Transport wymienionych w pkt. 3 urządzeń do lokalizacji w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach.
5. Ponowny montaż wymienionych w pkt. 3 urządzeń w lokalizacji w Przedsiębiorstwie Energetycznym w
Siedlcach.
6. Dostawa i montaż transformatora 6,3/110 kV 16 MVA z podobciążeniową regulacją napięcia; dostawa i
montaż 2 szt. transformatorów 6,3/0,4 kV 1,6 MVA.
7. Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej 0,4 kV, rozdzielnicy 6,3 kV (9 polowej, jednosekcyjnej, przedziałowej,
z polami wyłącznikowymi), rozdzielnicy prądu stałego wraz z akumulatorami.
8. Dostarczenie i montaż urządzeń, których demontaż w lokalizacji Starachowice nie był możliwy z przyczyn
technicznych lub ekonomicznych, jak również tych, które uległy uszkodzeniu w trakcie demontazu i transportu
lub są niezbędne w nowej lokalizacji.
9.Przebudowa istniejącej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach infrastruktury (sieci, rurociągi, kable
elektroenergetyczne, obiekty budowlane) w celu dostosowania ich do współpracy z nowo budowanym blokiem.
10. Wybudowanie dróg wewnętrznych, zagospodarowanie terenu
11.Rozruch obiektu po przeniesieniu, szkolenie załogi, udzielenie gwarancji.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Przedmioty dodatkowe

Słownik główny
45251000
45111300
45315200
60100000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
CB47, KA12
FG14, IA09, KA16
MD06

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): 6100000.00

Waluta:: EUR

LUB Zakres: między _____

Waluta::

a _____

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
_____
Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: _____
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy): _____

LUB
(od udzielenia zamówienia)
dniach: _____
LUB Zakres: między _____ a _____

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12
LUB Rozpoczęcie

______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

______ (dd/mm/rrrr)

lub Rozpoczęcie (od
_____
udzielenia zamówienia)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

1.Wadium w wysokości 700.000,- PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) wnoszone przed upływem terminu
składania Ofert.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto przedmiotu
zamówienia – przy podpisaniu umowy.
3.Wadium i Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu muszą być wniesione wyłącznie w formach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr
223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - ” odpowiednio art. 45 ust. 6 i art. 148 ust. 1 ustawy.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy)
1.Płatność dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty
wpływu do Zamawiającego prawidłowych faktur, po uprzednim podpisaniu przez obydwie strony protokołów
odbioru.
2. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie (jeżeli dotyczy)
Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Art. 23 ust.
4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – PZP) zawarta przed udzieleniem zamówienia na okres realizacji
zamówienia łącznie z okresem gwarancyjnym.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
_____
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 udział w przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem może ubiegać się Wykonawca który:
1.Spełnia warunki wynikające z art.. 22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2. Złoży w terminie wniosek o dopuszczenie w przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami,
3. Spełnia minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
3.1 Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji usług w wysokości
co najmniej 40 000 000 zł słownie (czterdzieści milionów złotych),
3.2. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
nie mniejsza niż 5 000 000,-EUR,
3.3. Posiada wdrożony system zarządzania jakością ( np.: ISO lub równoważny) w zakresie działalności
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia,
3.4 Dysponuje osobami do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje i doświadczenie,
które posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2006 nr 156 poz. 118
ze zmianami) uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie
niezbędnym do wykonania zamówienia – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi
potwierdzone kserokopie uprawnień dla kierownika budowy oraz projektanta.
3.5 W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wówczas wymaga się,
aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych, każdy oddzielnie spełniał warunki w pkt. 3.2 w zakresie swojej działalności, wspólnie spełniali
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warunki wymienione w pkt. 3.1, wspólnie lub z podmiotami z którymi będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia spełniali warunki wymienione w pkt 3.4., aby przynajmniej jeden z nich spełniał warunek określony
w pkt. 3.3.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń złożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
4.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy –Prawo zamówień publicznych,
że Wykonawca:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia;
Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, należy złożyć jedno wspólne Oświadczenie
podpisane przez wszystkie podmioty, albo podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt.III.2.1) 4.8.
niniejszego Ogłoszenia.
4.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, dokument składa każdy podmiot.
4.3 Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w wymaganym zakresie.
Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, dokument składa każdy podmiot.
4.4 Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi potwierdzające posiadanie systemu zarządzania jakością (np. ISO lub równoważny) w
zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
Uwaga: W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wówczas wymaga się,
aby przynajmniej jeden z nich posiadał wdrożony system zarządzania jakością.
4.5 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4÷8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków
Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, dokument składa każdy podmiot.
4.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego określona w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków.
Uwaga :W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, dokument składa każdy podmiot.
4.7 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosku.
Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, dokument składa każdy podmiot.
4.8 W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.9 Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
Kryteria oceny: Ocena spełnienia warunków wymaganych będzie dokonywana metodą spełnia /nie spełnia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
O udział w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem może ubiegać się Wykonawca, który:
A. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji usług w wysokości,
co najmniej 40 000000 zł ( słownie: czterdzieści milionów złotych). Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca
złoży dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzający wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji usług w
wysokości, co najmniej 40 000 000 zł, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania Wniosków.
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Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi wartość w innej walucie niż złoty, to do przeliczenia zostanie przyjęty

średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu składania Wniosków. Środki własne lub zdolności kredytowe
sumują się, tzn. Wykonawca może przedstawić opinie o posiadanych środkach własnych lub zdolności
kredytowej z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których posiada
rachunki bankowe. W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, zdolność ekonomiczna i
finansowa oceniana jest łącznie.
B1. Osiągał średnioroczne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i usług za ostatnie dwa lata
obrotowe lub za cały okres działalności jeżeli jest krótszy w wysokości minimum 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt
milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach oraz.
B2. Dodatnią sumę wyników finansowych brutto za ostatnie dwa lata obrotowe lub za cały okres działalności
jeżeli jest krótszy.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży sprawozdanie finansowe albo
jego części, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również opinię o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i
należności za okres ostatnich 2 lat obrotowych lub w przypadku krótszej działalności z całego okresu istnienia
firmy potwierdzające.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi wartość w innej walucie niż złoty, to do przeliczenia zostanie przyjęty
średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu składania Wniosków. Środki własne lub zdolności kredytowe
sumują się, tzn. Wykonawca może przedstawić opinie o posiadanych środkach własnych lub zdolności
kredytowej z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których posiada
rachunki bankowe. W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, zdolność ekonomiczna i
finansowa oceniana jest łącznie.
Kryteria oceny.
Ocena kwalifikacyjna dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, wg kryterium
spełnia/nie spełnia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
O udział w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie) zrealizowali : budowę bloków energetycznych lub modernizację
bloków energetycznych obejmujących swym zakresem turbozespoły o mocy równej lub większej 10 MWe lub
kotły parowe o wydajności co najmniej 18 t/h i parametrach pary świeżej co najmniej 450oC / 3,5MPa .
Celem potwierdzenia tego warunku Wykonawca złoży wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie) z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu zamówienia, dat i miejsca wykonania i
odbiorów.
(Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Wniosek, zdolność techniczna oceniana jest łącznie)
Kryteria oceny.
Ocena kwalifikacyjna dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, wg kryterium
spełnia/nie spełnia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi
tak

nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna
Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
LUB
(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
Kryteria
1. Cena
2. Czas wykonania bloku gazowoparowego w Przedsiębiorstwie
Energetycznym w Siedlcach
3. _____
4. _____
5. _____

Waga
90
10

Kryteria
6. _____
7. _____

Waga
_____
_____

_____
_____
_____

8. _____
9. _____
10. _____

_____
_____
_____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)
EC2/1/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:

_____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr) Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): _____ Waluta:: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 16/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

inny: _____

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak

nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
_____
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
FORMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE „WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”
1. Wniosek powinien zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń
i dokumentów, określenie ilości stron (zapisanych) kompletnego Wniosku, podpisy osób upoważnionych ,
miejsce i datę sporządzenia Wniosku. Wykonawcy mogą skorzystać ze wzoru Wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, który jest dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego, której adres jest podany w pkt. I.1) nin. Ogłoszenia.
2. Oryginał Wniosku musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ
rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których
należy załączyć pełnomocnictwo. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie Wniosek
musi być podpisany przez wszystkie podmioty występujące wspólnie albo przez Pełnomocnika, o którym mowa
w pkt. III.2.1) 4.8 niniejszego Ogłoszenia.
3. Wykonawca złoży we Wniosku wzory podpisów osoby /osób podpisujących Wniosek, a także osób
dokonujących innych czynności związanych z przygotowaniem Wniosku (np. potwierdzających zgodność z
oryginałem)
4. Wykonawca złoży we Wniosku wszystkie niezbędne pełnomocnictwa udzielone osobom fizycznym lub
osobom prawnym.
5.Wniosek musi być przygotowany w 3 (trzech) egzemplarzach: „oryginał” i 2 (dwie) „kopie” (sporządzone z
oryginału Wniosku) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.
6.W postępowaniu obowiązuje język polski. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, materiały, wykazy, itd. będące
integralną częścią Wniosku muszą być sporządzone w języku polskim, bądź przetłumaczone na język polski.
Tłumaczenie musi być podpisane przez osobę / osoby podpisujące Wniosek, tzn. upoważnione do reprezentacji
danego Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem, bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla
których należy załączyć pełnomocnictwo.
7. Dokumenty wymagane wraz z Wnioskiem mogą być składane w formie oryginału bądź kserokopii. Każda
strona dokumentu w formie kserokopii z oryginału musi być potwierdzona przez Wykonawcę klauzulą
„za zgodność z oryginałem” .Potwierdzenie musi być podpisane przez:- osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z dokumentu wydanego przez
właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), przy czym Zamawiający dopuszcza potwierdzenie
zgodności z oryginałem przez jedną z wyżej wymienionych osób albo- osobę/osoby upoważnioną, dla której
we Wniosku załączono stosowne pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawcę zgodnie z zasadą jego
reprezentacji wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy albo- notariusza.
Podmioty wspólnie składające Wniosek potwierdzają swoje własne dokumenty wg zasady jak wyżej albo
załączają stosowne upoważnienie dla Pełnomocnika do potwierdzenia dokumentów.
8. Wykonawca w ramach nin. postępowania może złożyć tylko jeden Wniosek, a następnie tylko jedną Ofertę.
Może być samodzielnym Wykonawcą albo może być uczestnikiem tylko jednego Wniosku/Oferty składanych
przez podmiot występujący wspólnie.
9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składając
we Wniosku wyżej wymienione dokumenty stosuje zasady § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
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Zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w III.2.1) pkt. 4.2, 4.6, 4.7. Wykonawca mający siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków),
b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu . (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków),
c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków).
W zakresie dokumentów, o których mowa wyżej w III.2.1) pkt.4.5 składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 -8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się powyższych dokumentów, potwierdzających sytuacje opisane powyżej, to Wykonawca zastępuje
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA dla Wykonawców :
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa od
7, Zamawiający zaprosi do składania ofert 7 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę na podstawie
następującego kryterium:
Wartość prac podanych zgodnie z pkt.III.2.3.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w
ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających te
warunki.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17A

Miejscowość:

Warszawa

Kraj:

Polska

E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl

Faks:

+48 22 458 77 00

Adres internetowy (URL):

www.uzp.gov.pl

Kod pocztowy: 02-676
Tel.: +48 22 458 78 40

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

E-mail:

_____

Faks:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
_____
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A - Departament Odwołań
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Adres pocztowy:

ul. Postępu 17A

Miejscowość:

Warszawa

Kraj:

Polska

E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl

Faks:

+48 22 458 78 00

Adres internetowy (URL):

www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
01/06/2010 (dd/mm/rrrr)

Kod pocztowy: 02-676
Tel.: +48 22 458 78 01
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Parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza”
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____
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Formularz standardowy 5 — PL

„Rozbudowa Elektrociepłowni Gazowej w Siedlcach – Budowa Bloku Gazowo
Parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza”
ZAŁĄCZNIK B
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr _____ NAZWA _____
1) KRÓTKI OPIS
_____
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Główny przedmiot
Przedmioty dodatkowe

Słownik główny
_____
_____

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
_____
_____

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
_____
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta:: _____

LUB Zakres: między _____

Waluta:: _____

a _____

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____
lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie

_____ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

_____ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
_____

