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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513028-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2017/S 245-513028

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
8510109444
ul. Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch
Tel.:  +48 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sec.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
„Rozdzielenie węzłów grupowych W/3, W/5, W/13 i W/16- zaprojektowanie z opcją budowy”
Numer referencyjny: nadany przez Zamawiającego: W/3, W/5, W/13 i W/16

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych sieci ciepłowniczych wysokich
parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych w ramach rozbicia grupowego węzła cieplnego dla Zadań
I-IV wraz z opcją wykonania ww. elementów zgodnie z niniejszą IDW oraz PFU stanowiącymi załącznik nr 9-12
do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na części - Zadania:

mailto:przetargi@sec.com.pl
www.sec.com.pl
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Zadanie I W/3 Kostki Napierskiego 41 (T-50).
Zadanie II W/5 Seledynowa 44.
Zadanie III W/13 Pomarańczowa 25.
Zadanie IV W/16 Golisza 9.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 264 734.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie I W/3 Kostki Napierskiego 41 (T-50)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000
45231100
71322200
71321200
45232460

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie ul. Kostki Napierskiego 41 w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres tego zadania obejmuje wykonanie projektów budowlanych wykonawczych sieci ciepłowniczych
wysokich parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych w ramach rozbicia grupowego węzła
cieplnego zlokalizowanego przy ul. Kostki Napierskiego 41 (T50). Zadanie składa się z 10 części obejmuje
zaprojektowanie oraz wykonanie:
a) sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Kostki Napierskiego 41-58,
b) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 46,
c) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 48,
d) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 53,
e) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 56,
f) sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Kostki Napierskiego 30-40,
g) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 32,
h) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 35,
i) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 38,
j) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 41,
Prace w zakresie sieci i przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie
sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania wg załączonej koncepcji długość sieci
oraz przyłączy cieplnych o średnicy 2xDn65mm wyniesie około 80mb, o średnicy 2xDn50mm ok. 155mb.,
natomiast o średnicy 2xDn40mm ok. 240mb. Łączna długość sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budowy
wyniesie około 475mb. Zapotrzebowanie na moc cieplną węzłów cieplnych wynosi: dla węzła w budynku przy
ul. Napierskiego 32 ok. 192kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 35ok. 193kW, dla węzła przy ul. Napierskiego
38 ok. 191kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 41 ok. 69kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 46 ok. 183kW, dla
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węzła przy ul. Napierskiego 48 ok. 212kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 53 ok. 181kW, dla węzła przy ul.
Napierskiego 56 ok. 188kW. W przypadku wykorzystania prawa opcji przez Zamawiającego całość zadania ma
być wykonana w systemie „zaprojektuj i wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji na warunkach przewidzianych w umowie
stanowiącej Załącznik nr 8.1 dla zakresu wykonania robót budowlanych na Zadaniu I.Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania dofinansowania a ten cel ze środków projektu pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 -2020”. Zamawiający nie później niż do dnia 15.1.2018r. złoży pisemne oświadczenie o
skorzystaniu z prawa opcji lub poinformuje wykonawcę o nie skorzystaniu z prawa opcji. Rozliczenie przedmiotu
umowy objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w Formularzu cenowym
(Załącznik nr 1a). Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o wykonanie przez zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. W przypadku
wykorzystania prawa opcji przez zamawiającego całość zadania ma być wykonana w systemie „zaprojektuj i
wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Przewidziane dofinansowanie, wniosek o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie II W/5 Seledynowa 44
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000
45231100
71322200
71321200
45232460

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, ul. Seledynowa 44 w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres tego zadania obejmuje wykonanie projektów budowlanych wykonawczych przyłącza cieplnego wysokich
parametrów i dwóch węzłów cieplnych w ramach rozbicia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul.
Seledynowej 44. Zadanie składa się z trzech części i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:



Dz.U./S S245
21/12/2017
513028-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 11

21/12/2017 S245
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 11

a) Przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Seledynowej 54-60
b) Dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Seledynowej 44
c) Dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Seledynowej 54-60.
Prace w zakresie sieci i przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie
sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania według załączonej koncepcji długość
przyłącza o średnicy Dn40mm wyniesie około 50 mb. Zapotrzebowanie na moc cieplną węzłów cieplnych
wynosi: dla węzła w budynku przy ul. Seledynowej 44 ok. 340kW, dla węzła przy ul. Seledynowej 54 ok.
191,3kW. W przypadku wykorzystania prawa opcji przez zamawiającego całość zadania ma być wykonana w
systemie „zaprojektuj i wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji na warunkach przewidzianych w umowie
stanowiącej Załącznik nr 8.2 dla zakresu wykonania robót budowlanych na Zadaniu II.Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania dofinansowania a ten cel ze środków projektu pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 -2020”. Zamawiający nie później niż do dnia 15.1.2018 r. złoży pisemne oświadczenie o
skorzystaniu z prawa opcji lub poinformuje wykonawcę o nie skorzystaniu z prawa opcji. Rozliczenie przedmiotu
umowy objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w Formularzu cenowym
(Załącznik nr 1a). Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o wykonanie przez zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. W przypadku
wykorzystania prawa opcji przez Zamawiającego całość zadania ma być wykonana w systemie „zaprojektuj i
wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Przewidziane dofinansowanie, wniosek o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie III W/13 Pomarańczowa 25
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000
45231100
71322200
71321200
45232460

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, ul. Pomarańczowa 25 w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres tego zadania obejmuje wykonanie projektów budowlanych wykonawczych przyłącza cieplnego i
dwóch węzłów cieplnych w ramach wykonania rozbicia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul.
Pomarańczowej 25. Zadanie składa się z trzech części i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
a) nowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Pomarańczowej 17÷23
b) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Pomarańczowej 23
c) dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Pomarańczowej 25
Prace w zakresie przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić
dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania wg załączonej koncepcji długość przyłącza o średnicy
Dn50mm wyniesie około20mb. Zapotrzebowanie na moc cieplną węzłów cieplnych wynosi: dla węzła w
budynku przy ul. Pomarańczowej 25 ok. 232kW, dla węzła przy ul. Pomarańczowej 23 ok. 233kW.
W przypadku wykorzystania prawa opcji przez zamawiającego całość zadania ma być wykonana w systemie
„zaprojektuj i wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji na warunkach przewidzianych w umowie
stanowiącej Załącznik nr 8.3 dla zakresu wykonania robót budowlanych na Zadaniu III.Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania dofinansowania a ten cel ze środków projektu pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 -2020”. Zamawiający nie później niż do dnia 15.1.2018 r. złoży pisemne oświadczenie o
skorzystaniu z prawa opcji lub poinformuje wykonawcę o nie skorzystaniu z prawa opcji. Rozliczenie przedmiotu
umowy objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w Formularzu cenowym
(Załącznik nr 1a). Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a wykonawcy nie służy
roszczenie o wykonanie przez zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. W przypadku
wykorzystania prawa opcji przez zamawiającego całość zadania ma być wykonana w systemie „zaprojektuj i
wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Przewidziane dofinansowanie, wniosek o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie IV W/16 Golisza 9
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000
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45231100
71322200
71321200
45232460

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie, ul. Golisza 9 i Golisza 11-21 w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres tego Zadania obejmuje wykonanie projektów budowlanych wykonawczych sieci ciepłowniczych i węzłów
cieplnych oraz wykonanie rozbicia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Golisza 9. Zadanie
składa się z trzech części i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
a) Przyłącza do budynku przy ul. Golisza 11-21
b) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Golisza 11-21
c) Modernizacja węzła w budynku przy ul. Golisza 9
Prace w zakresie wykonania przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie
sporządzić dokumentację powykonawczą.Dla powyższego zadania wg załączonej koncepcji długość sieci
oraz przyłączy cieplnych o średnicy Dn50mm wyniesie około 7 mb, Zapotrzebowanie na moc cieplną węzłów
cieplnych wynosi: dla węzła w budynku przy ul. Golisza 9 ok. 119kW, dla węzła przy ul. Golisza 11-21 ok.
183kW. W przypadku wykorzystania prawa opcji przez zamawiającego całość zadania ma być wykonana w
systemie „zaprojektuj i wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji na warunkach przewidzianych w umowie
stanowiącej Załącznik nr 8.4 dla zakresu wykonania robót budowlanych na Zadaniu IV.Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania dofinansowania a ten cel ze środków projektu pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 -2020”. Zamawiający nie później niż do dnia 15.1.2018 r. złoży pisemne oświadczenie o
skorzystaniu z prawa opcji lub poinformuje wykonawcę o nie skorzystaniu z prawa opcji. Rozliczenie przedmiotu
umowy objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w Formularzu cenowym
(Załącznik nr 1a). Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy
roszczenie o wykonanie przez zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. W przypadku
wykorzystania prawa opcji przez zamawiającego całość zadania ma być wykonana w systemie „zaprojektuj i
wykonaj” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Przewidziane dofinansowanie, wniosek o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 pn.:
„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 147-305030

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Zadanie I W/3 Kostki Napierskiego 41 (T-50)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
IRMA Sp. z o.o. Sp. komandytowo - akcyjna
ul. Transportowa 1
Szczecin
70-715
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 810 029.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305030-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
IRMA Sp. z o.o., Spółka komandytowo - akcyjna
ul. Transportowa 1
Szczecin
70-715
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 170 488.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
IRMA Sp. z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna
ul. Transportowa 1
Szczecin
70-715
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 148 966.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
IRMA Sp. z o.o. Sp. komandytowo - akcyjna
ul. Transportowa 1
Szczecin
70-715
Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 135 251.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Cd. III 1.3 Warunki są identyczne dla każdego Zadania: Wykonawca musi wykazać, że w wykonaniu niniejszego
zamówienia dysponuje następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania
przez nich czynności:a) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego
(branża sanitarna):- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które uprawniają do sporządzania projektów instalacji cieplnych;- posiadającą co najmniej 3lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku projektanta (licząc od dnia uzyskania uprawnień);b) co najmniej jedną osobą
na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża elektryczna i AKP):- posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów instalacji
elektrycznych;- posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (licząc
od dnia uzyskania uprawnień);c) co najmniej jedną osobą na projektanta prowadzącego i sprawdzającego
(branża budowlano - konstrukcyjna) - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
w zakresie budowlano-konstrukcyjnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów;d) co najmniej jedną
osobą na stanowisko kierownika budowy (roboty sanitarne):- posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie
nieograniczonym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieplnych,e)co najmniej jedną osobą na
stanowisko kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych:- posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie
nieograniczonym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub odpowiadające im
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ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi,- posiadającą co najmniej 3 lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika robót (licząc od dnia uzyskania uprawnień);f) co najmniej jedną
osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i AKP:- posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie
nieograniczonym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, - posiadającą co najmniej 3
lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej (licząc od dnia
uzyskania uprawnień); Zamawiający dopuszcza przedstawiania tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji
(więcej niż jedna) z wymienionych powyżej.Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane lub ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach UE.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

