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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Wadowska
Tel.: +48 126209637
E-mail: maria.wadowska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.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: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGE
Toruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Ele
Numer referencyjny: 1001007500

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia:
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Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: utrzymanie
czystości w budynkach biurowych, socjalnych, warsztatowo-socjalnych, korytarzach, klatkach schodowych,
szatniach, łaźniach, laboratoriach, w PGE Energia Ciepła S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A ., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.” PGE Toruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o.o
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie
ul. Ciepłownicza 1, 51-857 Kraków
ul. Ciepłowniczej 1A, 51-857 Kraków (BUD.F)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych w zakresie obejmującym m.in.
budynki biurowe, socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w PGE
Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie
Część nr I

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
Okres w miesiącach: 36
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku ul. Przemysłowa, 44-207 Rybnik

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki biurowe,
socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Rybik
Część nr II

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
Okres w miesiącach: 36
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część III - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku (Gdańsk i Gdynia),
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże:ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk, Swojska 9A, 80-867 Gdańsk,
Swojska 13, 80-867 Gdańsk- Dworek, Wiślna 6, 80-555 Gdańsk - EC Gdańsk, Pucka 118, 81-154 Gdynia - EC

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki biurowe,
socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Wybrzeże
Część nr III
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
Okres w miesiącach: 36
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku (Krzeszna)
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Krzesznej,
Krzeszna, 83-315 Szymbark nad Jeziorem Ostrzyckim (gmina Stężyca)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział
Wybrzeże (Krzeszna)
Część nr IV

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
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część V - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki biurowe,
socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Warszawa
Część nr V

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: 01/01/2019
Koniec: 19/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Termin realizacji zamówienia obejmuje czas najmu pomieszczeń, nie dłuższy niż do dnia 19.04.2020r
W razie zaistnienia potrzeby przedłuż. obecnej Umowy najmu pomieszczeń, Zamawiający może udzielić
Wykonawcy, w trybie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp zamówienia na świadczenie analogicznych usług na dodatkowy
okres odpowiadający okresowi na jaki obecna Umowa najmu będzie przedłuż.,nie dłuższy niż 31.12.2021

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
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VI - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.: ul.Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, ul. Fabryczna 22,
55-011 Siechnice, ul. Bierutowska 67a, 51-317 Wrocław

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki
biurowe, socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Część nr VI

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
Okres w miesiącach: 36
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
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ul. Chemiczna 7, 65-713 Zielona Góra
II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki biurowe,
socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w Elektrociepłowni
Zielona Góra
Część VII

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
Okres w miesiącach: 36
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, Punkty sanitarne na terenie miasta: Franciszkańska 15/17,
Jodłowa 1, Reja 23, Kilińskiego 2-8,Św. Józefa 7/9, Suleckiego 2,Żwirki i Wigury 39-41

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki biurowe,
socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w PGE Toruń S.A.
Część VIII

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
Okres w miesiącach: 36
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
PGE Paliwa Sp. z o. o.ul. Ciepłownicza 1, 51-857 Kraków
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Paliwa Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 1, 51-857 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi utrzymania czystości obiektach i pomieszczeniach administracyjnych obejmujące m.in. budynki biurowe,
socjalne, warsztatowo-socjalne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, łaźnie, laboratoria w PGE Paliwa Sp. z o.o.
Część IX

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
Okres w miesiącach: 36
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt
13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, stosownie do
postanowień art. 133 ust. 4 Pzp
2.Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
2.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
2.3.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
2.4.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp lub pkt
5.2. niniejszej IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o
której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Pozostałe warunki dotyczące podstawy wykluczenia i odstępstw Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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Jednocześnie Zamawiający zastrzega konieczność przedstawienia zobowiązania (zgodnego wzór stanowi
Formularz 2.5.) do zawarcia umowy ubezpieczeniowej i przedłożenia polisy OC przed zawarciem umowy.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Doświadczenie w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości w obiektach i pomieszczeniach
administracyjnych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przy czym wymaga się wykazania realizacji co
najmniej 2 zadań (na podstawie co najmniej 2 umów) w tym zakresie z podaniem ich wartości, przedmiotu,
sprzątanej powierzchni, dat wykonania i odbiorców, wykonanych lub wykonywanych z należytą starannością, w
minimalnym wolumenie ilościowym, określonym poniżej dla każdej Części zamówienia:
*Części I - Kraków: powierzchnie biurowe: co najmniej 5 000 m2
*Części II – Rybnik: powierzchnie biurowe: co najmniej 5 000 m2
*Części III - Wybrzeże: powierzchnie biurowe co najmniej 5 000 m2
*Części IV – Krzeszna: powierzchnie budynków: co najmniej 1000 m2
* Części V – Warszawa : powierzchnie biurowe: co najmniej 700 m2
*Części VI - ZEW „Kogeneracja”: powierzchnie biurowe: co najmniej 5 000 m2
*Części VII - Zielona Góra: powierzchnie biurowe: co najmniej 4 000 m2
*Części VIII – Toruń: powierzchnie biurowe: co najmniej 3 000 m2
*Części IX - Kraków: powierzchnie biurowe: co najmniej 2 000 m2
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część niniejszego zamówienia, Wykonawca musi wykazać
spełnienie najwyższych wymagań ilościowych spośród części, na które składa ofertę.
a)Dysponowania dokumentami potwierdzającymi, że wszystkie wykazywane przez Wykonawcę w pkt. 1 usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. referencje potwierdzające należytą jakość świadczonych
usług.
b) Dysponowania odpowiednim sprzętem technicznym i urządzeniami zapewniającymi należytą realizację usług
stanowiących przedmiot zamówienia.
c) Oświadczenie o dysponowaniu personelem zdolnym do wykonania zamówienia dla danej części zamówienia
– zapewnienie optymalnego stanu osobowego realizującego usługi dla poszczególnych lokalizacji:
d) Zatrudnienie pracowników realizujących usługi na podstawie umowy o pracę spełniającą przesłanki art. 22
ust. 1 kodeksu pracy.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, w stosunku do których
zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona naj wyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów o których mowa w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

11 / 13

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wnoszenia wadium:
*Część I - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie – 30 000 PLN
*Część II - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku – 30 000 PLN
*Część III - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku (Gdańsk i Gdynia) – 30 000 PLN
*Część IV - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku (Krzeszna) – 10 000 PLN
*Część V - PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie – 10 000 PLN
*Część VI - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. – 30 000 PLN
*Część VII - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. – 10 000 PLN
*Część VIII - PGE Toruń S.A. – 10 000 PLN
*Część IX - PGE Paliwa Sp. z o. o. – 10 000 PLN

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Część III SIWZ

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, oraz
o których mowa w pkt 5.2. niniejszej IDW (z zastrzeżeniem pkt. 5.1. oraz 5.7. niniejszej IDW).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie Wstępne, o którym
mowa w pkt 6.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 12:00
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: 30/10/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl w dniu
30.10.2018 o godzinie 13:00

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:
1. Oferty, oświadczenia, w tym Oświadczenie Wstępne, sporządza się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Zamawiający, dla każdej części zamówienia, działając zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Portalu Zakupowym: Komputer PC lub MAC ze stałym
dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji.
4.Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Portalu Zakupowym, co umożliwia mu uzyskanie
statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do Portalu Zakupowego. Czynność
rejestracji jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich otwartych postępowań przetargowych
prowadzonych przez Zamawiającego.
5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek poprzez
zakładkę „Pytania/Informacje” na Portal Zakupowy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
6.Korzystanie z Portalu Zakupowego dla Wykonawców jest bezpłatne.
7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.Zamawiający przewiduje Wizję Lokalną zgodnie z pkt. 9a.4 SIWZ

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2018

