
 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

1. Wstęp 

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zaprasza 

do złożenia ofert na przetarg pod nazwą:  

„Kompleksowe wykonanie usługi: projektu, dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej 

kotłowni gazowej o mocy 280kW, wraz z dwufunkcyjnym węzłem ciepłowniczym C.O. 180kW, 

C.W.U. 60kW w Krzeszowicach.” 

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest 

objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późniejszymi zmianami). 

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie 

udzielania Zamówień w PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. oraz 

postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 

Informacje uzyskane w Postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 

pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 

tel.: 71 78 88 501; fax: 71 78 88 502 

e-mail: pter@pter.pl 

 

3. Określenie trybu postępowania. 

Przetarg nieograniczony 

 

4. Nazwa postępowania. 

Kompleksowe wykonanie usługi: projektu, dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej 

kotłowni gazowej o mocy 280kW, wraz z dwufunkcyjnym węzłem ciepłowniczym C.O. 180kW, 

C.W.U. 60kW w Krzeszowicach. 



5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowo określony w SIWS (załącznik nr 1) 

 

6. Termin wykonania zamówienia. 

Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy marzec 2019 r. 

Zakończenie prac projektowych: kwiecień 2019 r. 

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę: czerwiec 2019 r. 

Zakończenie prac budowlanych: 31 sierpień 2019 r. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych 

warunków. 

7.1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

7.2. Ocena spełniania warunków wymaganych w Postępowaniu będzie dokonywana 

metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu na podstawie załączonych 

dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału 

w Postępowaniu, mogą zostać przez Zamawiającego wykluczeni z Postępowania. 

7.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawców z Postępowania zakupowego 

o udzielenie zamówienia jeżeli: 

7.3.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego 

lub inne spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG lub Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA 

lub wykonali je z nienależytą starannością lub zostali wpisani do Rejestru 

Wykonawców wykluczonych z udziału w Postępowaniu lub kiedy istnieje między 

Wykonawcą a Zamawiającym spór w przedmiocie należytego wykonania 

Zamówienia, 



7.3.2. Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem 

Postępowania zakupowego odmówili podpisania umowy zakupowej lub umowy 

ramowej lub realizacji Zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie, 

7.3.3. Wykonawców w stosunku, do których zostało wszczęte Postępowanie 

upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi 

na niewystarczające aktywa na potwierdzenie upadłości albo w razie zawarcia 

z wierzycielami układu powodującego zagrożenie dla realizacji Zamówienia 

lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

7.3.4. Wykonawców, których upadłość lub likwidację ogłoszono lub w stosunku, 

do których wszczęto Postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 

7.3.5. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz 

nie spełnili innych wymogów koniecznych do udziału w Postępowaniu zakupowym 

określonych przez Zamawiającego, 

7.3.6. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego, 

7.3.7. Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem 

Postępowania zakupowego lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności lub gdy zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie wpływania na czynności wykonywane przez pracowników 

Zamawiającego. 

7.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 

7.1 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania na podstawie 

przesłanek wskazanych w pkt. 7.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu - 

(załącznik nr 5). 

7.4.1. 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, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. 

7.4.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków pkt 7.1.2. - w zakresie bodowy 

kotłowni gazowej o mocy większej lub równej 280KW - Listy referencyjne, 

oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie przez Oferenta 

w ostatnich 2 latach przed terminem składania ofert minimum 2 podobnych 

zamówień. 



 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Treść oferty powinna odpowiadać treści niemniejszego ogłoszenia. 

8.2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym oraz zawierać komplet 

oświadczeń. 

8.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

8.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby podpisującej ofertę. 

8.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji danego 

Wykonawcy wynikającymi z dokumentu wydanego przez właściwy organ 

rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych 

pełnomocników wraz z wykazaniem umocowania do działania w imieniu i na rzecz 

danego Wykonawcy osoby/osób udzielających pełnomocnictwo. Dokument 

ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty. Jeżeli o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Oferta musi być podpisana przez 

upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców do reprezentowania ich 

w Postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.6. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje stałe ceny jednostkowe 

oraz cenę całkowitą (netto) (bez VAT), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

8.7. Oferta powinna zawierać całkowity koszt zamówienia oraz jej składniki w rozbiciu 

na poszczególne elementy instalacji (ceny urządzeń i koszt robocizny). 

 

9. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami. 

Mailowo i telefonicznie osoba do kontaktu: Sławomir Przygoda  

e-mail: slawomir.przygoda@pter.pl  tel.: +48 609 556 011 

 

10. Informację o miejscu, terminie składania ofert wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. 

Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2019 r.  do godziny 12:00 poprzez: 

10.1. przesłanie na adres pocztowy Spółki: PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona 

sp.  z o.o., pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław; 

10.2. przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pter@pter.pl 



10.3. osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach pracy biura 8:00-15:00: PGNiG 

TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o., pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 

Wrocław, II piętro, pok. 248 

 

11. Zastrzeżenie możliwości zmiany lub odwołania warunków zawartych 

w Ogłoszeniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 

w przypadkach określonych w Regulamin udzielania Zamówień w PGNiG TERMIKA 

Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 

 

12. Ewentualne dodatkowe zastrzeżenia. 

12.1. Możliwość wizja lokalna na obiekcie – termin do uzgodnienia (telefonicznie).  

12.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla 

się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę z pośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

12.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Wykonawcy zobowiązują 

się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

12.4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

poufnych informacji uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji umowy. 

Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim. 

12.5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia 

„Regulaminu Udzielania Zamówień w PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona 

sp. z o.o. oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego dostępnego jest na stronie 

internetowej Zamawiającego www.pter.pl 

 

13. Załączniki: 

13.1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

13.2. Załącznik nr 2 - Przykładowy schemat ideowy węzła ciepłowniczego – branża 

sanitarna. 

13.3. Załącznik nr 3 - Schemat topologiczny lokalizacji kotłowni kontenerowej i węzła 

ciepłowniczego. 

13.4. Załącznik nr 4 - Opis instalacje wewnętrzne. 

13.5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy. 



13.6. Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy. 

13.7. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

13.8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjne.

 


