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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609716-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Roboty budowlane
2021/S 231-609716

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Rolnicza 75
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Mikolajczyk
E-mail: m.mikolajczyk@ec-piotrkow.pl 
Tel.:  +48 446451605
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.elektrocieplownia-piotrkow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.elektrocieplownia-piotrkow.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 
( Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 ( Ciepłownia C-2)

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kompletnie nowych gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 ( Ciepłownia C -1) i ul. Rolniczej 75 ( Ciepłownia C- 2). Budowa 
gazowego źródła ciepła C -1 o maksymalnej mocy cieplnej w paliwie nie większej niż 44 MW przy ul. Orlej 11 w 
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Piotrkowie Trybunalskim oraz budowa gazowego źródła ciepła C-2 o maksymalnej mocy cieplnej w paliwie nie 
większej niż 57 MW przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski 97-300, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kompletnie nowych gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 ( Ciepłownia C -1) i ul. Rolniczej 75 ( Ciepłownia C- 2). Budowa 
gazowego źródła ciepła C -1 o maksymalnej mocy cieplnej w paliwie nie większej niż 44 MW przy ul. Orlej 11 w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz budowa gazowego źródła ciepła C-2 o maksymalnej mocy cieplnej w paliwie nie 
większej niż 57 MW przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/12/2021
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu:
a) Znajdują się w sytuacji finansowej, tj. wykażą się posiadaniem własnych środków finansowych lub zdolnością 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub 
równowartością tej kwoty w innej walucie.
b) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w 
konsorcjum, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy minimum jednej kotłowni gazowej lub 
kotłowni gazowo-olejowej o całkowitej mocy cieplnej co najmniej 20MW z kotłami wodnymi lub parowymi 
lub kotłowni wyposażonej w co najmniej jeden gazowy lub gazowo-olejowy kocioł wodny lub parowy o mocy 
cieplnej nie mniejszej niż 10 MW.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000,00 
PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione 
w następujących formach:
1. Pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku:
62 1020 3352 0000 1302 0271 4434
W tytule przelewu należy podać:
„Wadium w postępowaniu na budowę nowych źródeł ciepła dla Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Spółka 
z o.o.”
2. Poręczeniach bankowych.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone na rzecz Zamawiającego w oryginale 
i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Gwarancja opisana zgodnie z paragrafem 9 Załącznika Nr 2 do SWZ 
( umowa)

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
§ 5. Warunki płatności określone w umowie, stanowiącej załącznik do SWZ

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.1.8) 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: 2021/S 191-497890

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy na wniesienie odwołania.
Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie. 
Zgodnie z art. 514 ust. 1 odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
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 
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wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.
Terminy na złożenie odwołania na czynność, którą podjął zamawiający:
1.Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej - 10 dni,
2.Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej - 15 dni,
3.Treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów 
zamówienia - 10 dni,
Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym - 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Terminy na złożenie odwołania na zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany:
1.Zaniechanie publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłanie wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub niezaproszenie wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z 
wolnej ręki,
2.Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania - 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3.Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania, 
które zawierałyby uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z 
wolnej ręki - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2021
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