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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357440-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2022/S 126-357440

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w imieniu i na rzecz której 
działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 10
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Termin
E-mail: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgkim.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.mpgkim.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
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:
Instalowanie paneli na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalach mieszkalnych stanowiących 
zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/47/VI/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników, 
które będą montowane w lokalach mieszkalnych zamieszkałych wraz z rozbiórką pieców kaflowych na terenie 
Siemianowic Śląskich
szczegółowo zakres robót został opisany i określony w przedmiarze robót - załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siemianowice Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników, 
które będą montowane w lokalach mieszkalnych zamieszkałych wraz z rozbiórką pieców kaflowych na terenie 
Siemianowic Śląskich
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020r,
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ” (tj. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1608 z późn. zm) należy zamontować taką ilość paneli grzewczych aby zapewnić komfort cieplny w 
pomieszczeniach, w których będą zakładane panele,
• prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
• zamówienie będzie realizowane w lokalach zamieszkałych.
2. Opis przedmiotu zamówienia - Zakres dostaw i montażu w szczególności obejmuje:
1) dostawę paneli grzewczych na podczerwień z wkładem ceramicznym ze sterownikiem, przewodami i 
bezpiecznikami,
2) panele grzewcze, o maksymalnej mocy łącznie z jednym sterownikiem od 300 W - 700 W, należy 
zamontować na ścianie danego mieszkania. Zamontowane panele grzewcze na podczerwień muszą dogrzać 
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pomieszczenia w okresie grzewczym zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie oraz wytycznymi 
producenta paneli grzewczych.
3) podłączenie paneli do instalacji elektrycznej, a w razie konieczności podłączenie do rozdzielni licznikowej 
mieszkania na klatce schodowej danego budynku,
4) w razie konieczności wykonanie montażu nowej instalacji przewodem YDY do podłączenia paneli 
grzewczych na podczerwień w korytkach instalacyjnych lub pod tynkiem, łącznie
z uzupełnieniem tynku,
5) wykonanie montażu puszek podtynkowych lub nad tynkowych oraz sterowników do nastawiania 
odpowiedniej temperatury grzewczej w lokalu mieszkalnym,
6) wykonanie montażu zabezpieczeń do paneli grzewczych wraz z podłączeniem ich do instalacji,
7) uruchomienie paneli grzewczych wraz z wykonaniem prób prawidłowego działania pod obciążeniem,
8) wykonanie pomiarów instalacji wraz z wykonaniem pomiaru ochrony przeciwporażeniowej,
9) po zakończeniu prac, w danym lokalu mieszkalnym, uporządkowanie terenu prac po ich zakończeniu wraz z 
wywozem i utylizacją gruzu,
10) wykonanie innych prac koniecznych do realizacji zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa,
11) po wykonaniu prac uzyskanie wszelkich wymaganych prawem protokołów. Koszty uzyskania protokołów 
ponosi Wykonawca,
12) Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia atestów na wbudowane materiały i urządzenia, w 
szczególności dostarczenia atestów i kart gwarancyjnych dla paneli grzewczych na podczerwień i sterowników,
13) wszelkie wymagane protokoły odbiorów Wykonawca winien przedłożyć Prowadzącemu postępowanie po 
zakończeniu prac, celem dokonania końcowego odbioru wykonanych dostaw objętych zamówieniem,
14) rozbiórka pieców kaflowych pokojowych i kuchennych (demontaż pieców przenośnych pokojowych i 
kuchennych) wraz z zamurowaniem otworów do komina i wymianą lub przetarciem tynków ścian za piecem, 
uzupełnienie posadzki po piecach płytą OSB lub posadzką cementową wraz z uzupełnieniem wykładziny oraz 
listew przyściennych,
15) montaż kuchenki elektrycznej 2 – palnikowej lub 4- palnikowej z piekarnikiem
w przypadku likwidacji pieca kuchennego,
17) Prowadzący Postępowanie informuje, że dopuszcza możliwość zmiany ilościowej
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w taki sposób, że mogą wystąpić pozycje niewykorzystane 
i pozycje o większym obmiarze, lecz sumaryczna wartość oferty nie może zostać przekroczona.
3. Wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia:
1. zakres dostawy obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem paneli grzewczych na podczerwień 
wyszczególnionych w przedmiarze robót - załącznik nr 4 do SWZ.
2) szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w przedmiarze robót - załącznik nr 4 do SWZ na 
podstawie którego wykonawca sporządza kosztorys ofertowy do danego zlecenia.

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: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 
100.000,00 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył 
co najmniej 4 roboty budowlane polegające na wymianie lub modernizacji instalacji elektrycznej o wartości co 
najmniej 55.000,00 zł brutto każda.
UWAGA:
- Prowadzący postępowanie dopuszcza aby ww. roboty budowlane zostały wykonane łącznie w ramach jednego 
kontraktu (umowy) lub oddzielnie w ramach kilku kontraktów (umów),
– Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący 
postępowanie rozumie robotę budowlaną zrealizowaną (czyli zakończoną i odebraną protokołem częściowym 
lub końcowym) polegającą na wykonaniu roboty budowlanej, o której mowa powyżej,
– w przypadku, gdy w/w zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, 
Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo oraz 
powierzchniowo lub długościowo lub ilościowo roboty, o których mowa powyżej.
- mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Prowadzący postępowanie zastrzega, że w sytuacji składania 
oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, 
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, 
warunek o którym mowa powyżej, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców 
wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – 
brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
- w przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, 
to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, 
który został określony przez prowadzącego postępowanie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej 
wymienionymi osobami:
- Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. z 2020r. Poz.1333) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią Dodatek nr 4 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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

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
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Prowadzącego postępowanie przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Prowadzącego postępowanie, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Prowadzący 
postępowanie był obowiązany na podstawie ustawy;
3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że Prowadzący postępowanie był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje Prowadzącemu postępowanie odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Prowadzący postępowanie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności prowadzącego postępowanie stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności prowadzącego postępowanie stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7.1. powyżej
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7-8 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.
10. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Ustawy Pzp, w tym skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2022
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