Grudziądz, dnia 15 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie przyłączy ciepłowniczych
do budynków zlokalizowanych przy ul. Ratuszowa 1 oraz Długa 9 w Grudziądzu na rzecz
OPEC-TERMO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków zlokalizowanych przy ul. Długa 9 oraz
Ratuszowa 1 w Grudziądzu w trybie zaprojektuj – wybuduj.
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
1) Ratuszowa 1 - budowa przyłącza ciepłowniczego w zakresie:
a) opracowania projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z warunkami technicznymi
do projektowania,
b) kompleksowego wykonania zaprojektowanego przyłącza zgodnie z projektem;
2) Długa 9 - budowa przyłącza ciepłowniczego w zakresie:
a) opracowania projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z warunkami technicznymi
do projektowania,
b) kompleksowego wykonania zaprojektowanego przyłącza zgodnie z projektem.
2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w projekcie umowy, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. WIZJA LOKALNA:
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się oferentów
z miejscem wykonywania usługi projektowania. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe
w dniu: 22.04.2021 r. od godz. 10:00 W celu wypełnienia powyższego warunku należy
kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
•
•

Michał Mularczyk, tel.: 56 45 06 204, 510 193 622, e-mail: m.mularczyk@opec.grudziadz.pl
Paweł Hara, tel.: 56 45 061 48, 510 193 622, e-mail: p.hara@opec.grudziadz.pl

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00

(słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
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określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, traci wadium na rzecz beneficjenta
w związku z:
− odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
− niewniesieniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
− niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
− gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty nie
złożył pełnomocnictw lub dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
6) gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego:
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
Adres:
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz
Nr konta:
30 1090 1678 0000 0001 2102 4507
Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe:
Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków zlokalizowanych przy ul. Długa 9 oraz
Ratuszowa 1 w Grudziądzu”
Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
6. Zamawiający zwróci wadium:
1) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem przypadku, gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo
pełnomocnictw;
2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
po zawarciu umowy.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo
pełnomocnictw;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy, w wyznaczonym
terminie, na warunkach określonych w ofercie.
2)
3)
4)
5)
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IV.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty należy załączyć:
1) referencje potwierdzające wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu sieci
ciepłowniczych za kwotę 400 000,00 zł w jednym zamówieniu;
2) warunki udzielonej gwarancji;
3) planowaną trasę przyłącza wraz z zestawieniem materiałów w celu oceny technicznej;
4) potwierdzenie wniesienia wadium;
5) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

V.

TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI: do dnia 24.09.2021 r.

Szczegółowe terminy realizacji zadań inwestycyjnych określone zostały w harmonogramie budowy,
który stanowi załącznik do umowy.

VI.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 29 kwietnia 2021 r. do godz.12:00

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - 85%;
2) Rozwiązani techniczne – 15%.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania postępowania lub zmiany jego warunków.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, prawo unieważnienia
lub odstąpienia od postępowania, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo
zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

VII.

Załączniki:
1. Projekt umowy wraz z załącznikami:
1) Harmonogram realizacji umowy;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Wykaz zagrożeń;
4) Warunki techniczne do projektowania ul. Ratuszowa 1;
5) Warunki techniczne do projektowania ul. Długa 9.
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