Rakszawa, 15/12/2014 r.
ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ZUK-12/ZP/2014 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych – z późn. zm.
Postępowanie nie podlega prawu zamówieo publicznych (zamówienie sektorowe podprogowe), realizowane w ramach
Regulaminu Udzielania Zamówieo w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, z siedzibą 37-111 Rakszawa 334.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty techniczno-handlowej na:
„Budowę rurociągów pary-etap II”
1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rurociągów pary: DN 80/150 o parametrach Po=1,6 MPa,
To=350°C, łączącego kolektor z akumulatorem pary Ruths’a i rurociągu pary DN 150 o parametrach:
Po=1,6 MPa, To=250°C, łączącego akumulator pary Ruths’a z komorą schładzającą oraz rurociągi wody
zasilającej, odwodnień, odpowietrzeń i spustów (kategoria rurociągów I, moduł oceny zgodności „A”),
w kotłowni parowej w zakresie:
1) dostawa elementów rurociągów wg zestawienia materiałów częśd I,II i III zamieszczonej w
załączniku nr 4 do postępowania ZUK-12/ZP/2014; specyfikację elementów do dostarczenia
stanowią także:
- opis rurociągów – załącznik nr 4.1
- rysunek izometryczny „Rurociąg akumulator Ruthsa-schładzacz” – załącznik 4.2
- rysunek izometryczny „Rurociąg kolektor -akumulator Ruthsa” – załącznik 4.3
- rysunek „Rurociąg akumulator Ruthsa-schładzacz- szczegóły” – załącznik 4.4
- rysunek „Rurociąg kolektor -akumulator Ruthsa-szczegóły” – załącznik 4.5
- rysunek „Rurociągi pary – dyspozycja” – załącznik 4.6
- Dokumentacja konstrukcji wsporczej– załącznik 4.7
 opis konstrukcji wsporczej
 rysunek 01 „Konstrukcja wsporcza-rzut”
 rysunek 02 „Konstrukcja wsporcza-widok”
 konstrukcja wsporcza - zestawienie stali
Ilości podane w zestawieniach materiałowych są wartościami orientacyjnymi służącymi do przygotowania
oferty. Wykonawca odpowiada za kompletnośd dostaw niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu
umowy.
2) dostawa materiałów pomocniczych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie
ze Specyfikacją Techniczną,
3) Elementy ciśnieniowe użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą
posiadad świadectwa odbioru 3.1.
4) wykonanie i montaż rurociągu włącznie z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi,
5) zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 pkt 8.11
6) przebieg tras rurociągów wody zasilającej, odwodnieo, odpowietrzeo i spustów zostanie
uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji

7) Wykonawca zrealizuje wszelkie inne, nie wymienione powyżej, niezbędne modyfikacje i
przebudowy istniejących rurociągów i instalacji wynikających z konieczności usunięcia
ewentualnych kolizji;
8) przeprowadzenie wszystkich wymaganych do właściwego wykonania zamówienia czynności
pomontażowych, wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej odbiorów i prób, w
szczególności: płukania, dmuchania, ciśnieniowych prób wodnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz uczestnictwo w rozruchu instalacji.
9) opracowanie dokumentacji powykonawczej 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej, w zakresie wymaganym przepisami Warunków Technicznych DT.
2.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiot zamówienia musi zostad wykonany zgodnie z przepisami dyrektywy PED – 92/23/WE,
WUDT-UC-WO-W/11 i normami PN-EN określonymi w Specyfikacji Technicznej.
2) Wykonawca udzieli 36 –miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone materiały,
liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego .

3.

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ PRZEPISY I STANDARDY
Zawarte są w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 4 oraz w załączniku nr 4.1 – Opis
rurociągów.

4.

SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca zrealizuje zamówienie w oparciu o przekazaną i zatwierdzoną do realizacji przez
Zamawiającego dokumentację techniczną.
2) Dostawa i montaż kompletnych rurociągów parowych w kotłowni parowej (obiekt w siedzibie
Zamawiającego).
3) Docelowe trasy przebiegu rurociągów wody zasilającej, odwodnień, odpowietrzeń i spustów
zostaną ustalone według warunków lokalnych na etapie montażu rurociągów pary.

4) Zamawiający dopuszcza możliwośd wystąpienia konieczności wykonania
ewentualnych
zamówieo dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 8 tygodni od daty podpisania umowy i dostarczenia przez
Zamawiającego dokumentacji wykonawczej.

6.

TERMIN PŁATNOŚCI: do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, pod
warunkiem pełnej zgodności technicznej przedmiotu zamówienia z jego opisem, wymaganiami oraz
dokumentacją powykonawczą ( w zakresie wymaganym przepisami Warunków Technicznych DT).

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
W ofercie należy uwzględnid m.in.: koszt wszystkich dostaw elementów rurociągów i kolektora
leżących po stronie Wykonawcy, materiałów spawalniczych, złącznych, sprzętu i narzędzi oraz
wszystkich wymaganych badao.
Do oferty należy dołączyd dokumenty: WPS i WPQR w zakresie spawania elementów ciśnieniowych
ze stali 16 Mo3.

8.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100%. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą
ceną.

9.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 23 grudnia 2014 r. do godz. 14.00

10.

MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.,
37-111 Rakszawa 334. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną, faxem lub
pisemnie.

11.

OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
Tadeusz Bieniasz tel. 17-224-93-27 kom. 667-192-636

12.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywad
drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie.
- adres poczty elektronicznej: energokom@poczta.fm
- nr faxu: 17- 224-93-27
- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111
Rakszawa 334.

13.

INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYD WRAZ Z OFERTĄ:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd Zamawiającemu:
- oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na załączniku nr 1,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, na załączniku nr 2,
- formularz ofertowy, na załączniku nr 3,
- WPS stosownie do wymagao technologicznych.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
- Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 – specyfikacja techniczna „Budowa rurociągów pary-etap II”
- Załącznik nr 4.1 - opis rurociągów
- Załącznik nr 4.2 – rysunek izometryczny „Rurociąg akumulator Ruthsa-schładzacz”
- Załącznik nr 4.3 – rysunek izometryczny „Rurociąg kolektor - akumulator Ruthsa”
- Załącznik nr 4.4 – rysunek „Rurociąg akumulator Ruthsa-schładzacz - szczegóły”
- Załącznik nr 4.5 – rysunek „Rurociąg kolektor -akumulator Ruthsa - szczegóły”
- Załącznik nr 4.6 – rysunek „Rurociągi pary – dyspozycja”
- Załącznik nr 4.7 – dokumentacja konstrukcji wsporczej
- Załącznik nr 5 – wzór umowy nr 12/ZP/2014

Załącznik Nr 1
………………………………………
(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZUK-12/ZP/2014 pn. „Budowa rurociągów pary-etap II”
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, mając świadomość, że o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary
umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. Wykonawców z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo odstąpił od tej umowy
z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % umowy;
3. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego;
4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków,
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
5. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem
czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
13. Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
15. Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm., złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
___________________________________
(miejscowość, data)

_______________________________________
(podpisy osób uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć

Załącznik Nr 2
…………………………………………

…………………….., dnia ………………….

(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Budowa rurociągów pary-etap II” nr ZUK-12/ZP/2014”
Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

---------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej

