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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Tel.:  +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl 
Faks:  +48 182662312
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nowytarg.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć ciepłownicza
magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej do kotłowni w Nowym Targu.
Numer referencyjny: ZP.271.26.2018

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach -
Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat nowotarski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej
w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace
projektowe”.
2.Zakres objęty opracowaniem: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację)
sieci ciepłowniczej magistralnej, preizolowanej o średnicy nominalnej 2xDN350 [mm] wraz z niezbędną
armaturą, kanalizacją teletechniczną, światłowodową oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury
ciepłowniczej (w tym kompletne wielobranżowe projekty pompowni) od realizowanego obecnie budynku R2
w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S. A. w Szaflarach - Bańskiej Niżnej
położonej w Bańskiej Niżnej przy ulicy Cieplice 1 przez miejscowość Szaflary do KOTŁOWNI w Nowym Targu
położonej przy ulicy Szaflarskiej nr 108 w Nowym Targu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć ciepłownicza
magistralna od CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do KOTŁOWNI
przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacje techniczne
zamówienia (ST)
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
Etap I:
1/ opracowanie koncepcyjne– 5egz.
Etap II:
1/ projekt budowlany–5 egz.
2/ projekt wykonawczy–5 egz.
3/ kosztorys inwestorski-5 egz.
4/ przedmiar robót–5 egz.
5/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych–5 egz.
6/ wersję elektroniczną prac projektowych–2 egz.
(rysunki w formacie pdf, dwg, dgn, pliki tekstowe, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie pdf i xls)
7/ prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę/rozbudowę lub-2 kpl.
inny dokument pozwalający zrealizować w/w zamierzenie inwestycyjne.
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4. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:
Etap I:
1/ uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, w tym wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
2/wyznaczenie trasy przebiegu sieci ciepłowniczej optymalizując przebieg pod kątem najniższych kosztów
budowy,
3/ uzgodnienie z Zamawiającym wyznaczenie na trasie ciepłowniczej sieci magistralnej 2xDN350 lokalizacji
strategicznych odgałęzień zakończonych zaworami odcinającymi umożliwiającymi w przyszłości budowę
ciepłowniczych sieci dystrybucyjnych,
4/ wykonanie koncepcji innych urządzeń i obiektów infrastruktury ciepłowniczej w uzgodnieniu z Zamawiającym
wyznaczenie ich lokalizacji,
5/ uzyskanie w 3 egzemplarzach, pisemnego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości dotyczącego
przebiegu tras przewodów ciepłowniczych oraz innych obiektów i przewodów koniecznych do zaprojektowania,
załącznikiem do uzgodnień będą mapy z zaznaczoną lokalizacją sieci i obiektów ciepłowniczych na
poszczególnych nieruchomościach.
6/ jeśli będzie konieczne to uzyskanie wstępnych niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii, koniecznych na
realizację tego etapu przedmiotu umowy.
Etap II:
W oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję, wykonać opracowanie dok. projektowej
obejmującej:
1/ uzyskanie warunków zabudowy lub decyzji ULICP dla planowanych obiektów infrastruktury ciepłowniczej,
2/ uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji, pozwoleń, zgód i opinii,
3/ wyk. kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej pozwalającej na realizację zaprojektowanych obiektów
infrastruktury ciepłowniczej zgodnie z przepisami prawa (uzyskanie pozwolenia na budowę lub inny dokument
pozwalający zrealizować w/w zamierzenie inwestycyjne) w ilości wymaganej przez przepisy prawa,
4/ wyk. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej pozwalającej na zrealizowanie zaprojektowanych
obiektów infrastruktury ciepłowniczej,
5/ uzyskanie prawomocnej decyzji pozw. na budowę lub inny dokument pozwalający zrealizować
zaprojektowane obiekty zgodnie z obowiązującymi przep. prawa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2019
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia.



4 / 7

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy
- zakończenie - do 30 października 2019 r.

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:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1/ Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie usług odpowiadających swoim rodzajem i
zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia /usługi projektowe budowy, przebudowy, rozbudowy sieci
ciepłowniczej/ na łączną kwotę co najmniej 500 000,00 zł w tym jedna z nich na kwotę minimum 150 000,00 zł
oraz wykaże, że co najmniej jedna najważniejsza z tych usług została wykonana należycie.
2/ Wykonawca musi wykazać dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobą/osobami do realizacji
przedmiotu zamówienia posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
lub odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia dotyczące realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr
2 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 14/12/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
pok. 117

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie wypełnionego i
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień,
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następującychoświadczeń lub dokumentów potwierdzających nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy:
1/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
2/ oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne
albo w przypadku takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatnościtych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności
3/ oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
4/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w



6 / 7

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6/ oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.)
7/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III. .Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy
IV Zamawiający zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy PzP.
V. Kryteria oceny ofert:
1. Cena - 60 %
2. Doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych - 40 %
VI. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
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kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w
terminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada
2012r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2018


