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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
Elektrociepłownia "Zielona Góra" Spółka Akcyjna
KRS: 0000040284
ul. Zjednoczenia 103
Zielona Góra
65-120
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ec.zgora.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 następującym adresem:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie
KRS: 0000013479
ul. Ciepłownicza 1
Kraków
31-587
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Krzyżewska
Tel.: +48 225307938
E-mail: iwona.krzyzewska@gkpge.pl
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
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

2 / 10

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

Nazwa:
Wykonanie prac remontowo-mechanicznych związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń zainstalowanych
na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
Numer referencyjny: 1001141000

II.1.2)

Główny kod CPV
42130000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest: „Wykonanie prac remontowo-mechanicznych związanych z bieżącym
utrzymaniem urządzeń zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: kompleksowe usługi (świadczone na wszystkich
zmianach we wszystkie dni tygodnia) utrzymania ruchu urządzeń i instalacji na urządzeniach pomocniczych
Bloku Gazowo-Parowego (BGP), Kotłowni Gazowo-Olejowej (KGO), Stacji Dekarbonizacji Wody, Stacji
Demineralizacji Wody, Sprężarkowni, Magazynowych Zbiornikach Oleju Opałowego, Węzłach Cieplnych, a
także na ich urządzeniach pomocniczych w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej. Szczegółowy opis
przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

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
44161000

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.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: kompleksowe usługi (świadczone na wszystkich
zmianach we wszystkie dni tygodnia) utrzymania ruchu urządzeń i instalacji na urządzeniach pomocniczych
Bloku Gazowo-Parowego (BGP), Kotłowni Gazowo-Olejowej (KGO), Stacji Dekarbonizacji Wody, Stacji
Demineralizacji Wody, Sprężarkowni, Magazynowych Zbiornikach Oleju Opałowego, Węzłach Cieplnych, a
także na ich urządzeniach pomocniczych w zakresie:
1) Wykonywanie remontów bieżących i awaryjnych,
2) Wykonanie przeglądów i konserwacji,
3) Wykonywanie czynności diagnostycznych,
4) Gotowości do usuwania usterek i awarii – pełnienie dyżurów na II i III zmianie przez 7 dni w tygodniu,
5) Dostarczenie części zamiennych,
6) Termoizolacji urządzeń i instalacji w zakresie niezbędnym do realizacji prac,
7) Budowy, przebudowy, demontażu i przeglądów rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji prac,
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8) Napraw urządzeń,
9) Prace związane z demontażem/montażem urządzeń AKPiA w części mechanicznej (ślusarskiej) bez
podłączenia i kalibracji do systemu sterowania,
10) Wykonywanie projektów technicznych w celu realizacji zleconych zadań,
11) Próby ruchowe / wykonanie nastaw.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2019
Koniec: 15/10/2023
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
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. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4
Ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp. Wykluczenie
następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, zgodnie z pkt 15.6 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
zamówienie mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu łącznie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu o których mowa
w pkt 15.6.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp, i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp.
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4. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą za pośrednictwem Portalu Zakupowego Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną zgodnie z zapisami opisanymi w
pkt 21. SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy
Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z
instrukcją złożenia JEDZ (pkt 21. SIWZ).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o Wykonawców o udzielenie Zamówienia, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. 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.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7. Na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania
oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, 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 poniższych oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Ustawy
PZP, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków
rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych lub partnerskich, komplementariuszy w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Ofert.
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 21 Ustawy PZP (informacja dotyczy wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym), wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
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.
4) 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 3 miesiące
przed upływem terminu składania Ofert 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.
5) 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
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.

5 / 10

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
7) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
8) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
dokumenty, o których mowa powyżej składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a
Ustawy PZP dokumenty, o których mowa powyżej składa każdy z tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) W ust. 7 pkt 1) – 2) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4
Ustawy PZP) i 21 Ustawy PZP.
2) W ust. 7 pkt 3) – 5) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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.
b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) i pkt 2 lit.b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust.9 stosuje się.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
ust. 7 pkt 1) i pkt 2), składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust.
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1 pkt 14 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP) i 21 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 zdanie pierwsze stosuje się.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa zadania polegające na remoncie armatury o parametrach
co najmniej PN40 i DN200, w zakresie ujmującym co najmniej:
1) wymianę uszczelnień,
2) docieranie powierzchni uszczelniających,
3) próby funkcjonalne.
2. w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa zadania polegające na remoncie wymienników płytowych
o pojemności co najmniej 60 dm3 w zakresie ujmującym co najmniej czyszczenie elementów wymiennika,
wymianę uszczelnień i wykonanie próby szczelności.
3. w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa zadania polegające na remoncie stacji zrzutowych pary o
parametrach znamionowych co najmniej p=80 bar i t=520C, w zakresie obejmującym w szczególności:
1) remont zaworu parowego stacji w zakresie wymiany lub regeneracji siedziska oraz grzyba zaworu, kontroli
dyszy wtryskowych, badania endoskopowego części wylotowej zaworu, wymiany uszczelnień,
2) remont zaworu wtryskowego do stacji w zakresie wymiany lub regeneracji grzybowrzeciona i siedziska,
wymiany uszczelnień,
3) remont układu pozycjonowania zaworu parowego i wtryskowego.
4. w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa zadania polegające na remoncie lub modernizacji kotłów o
wydajności min. 100t/h.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa
szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy PZP.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu łącznie.
II. Na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania
oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, 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 poniższych oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa powyżej (w pkt 15.6
SIWZ), następujące dokumenty/ oświadczenia: a)wykaz usług wykonanych, o których mowa w pkt 15.6.3.115.6.3.4 SIWZ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Zamawiający działając na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3) Ustawy PZP odstępuje od żądania wadium w
niniejszym Postępowaniu.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 23 PZP:
1.1 Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1.2 Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w
Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy PZP – fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego
Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności
jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
2. Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł
Umowę, zgodnie z treścią projektu Umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w PZP Zamawiający, na podstawie art.
144 Ustawy PZP przewiduje możliwość dokonywania zmian treści zawartej Umowy w sprawie Zamówienia, w
okolicznościach przewidzianych we wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ.

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
Data: 08/03/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
1. Oferty powinny być złożone i opublikowane na Portalu Zakupowym.
2.Publiczna sesja otwarcia Ofert na Portalu Zakupowym odbędzie się online pod adresem https://
pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW
w Krakowie Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

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. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 i
nast. Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 PZP, tj. dokona oceny Ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z Ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 6
do SIWZ.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie Zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów lub informacji, które określają
w szczególności:
1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.
2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia.
3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia publicznego.
4) Informacji, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia Ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

9 / 10

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 7 do 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
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1 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
PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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6.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1 i 6.2 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.
6.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy
PZP.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
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:
31/01/2019

