ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
ECAS_n001z89g
2020-123419
9.14.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
adam.rosa@gkpge.pl

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

PL
ORIG
F05
R2.0.9.S03
/

1/6

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Elektrociepłownia Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000040284
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 103
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Danilenko
E-mail: artur.danilenko@gkpge.pl
Tel.: +48 126209368
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ec.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.swpp2.gkpge.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://swpp2.gkpge.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:
„Przeglądy i konserwacje urządzeń AKPiA wraz z systemem Valmet/DNA w Elektrociepłowni „Zielona Góra”
S.A."
Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCS/01475/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Utrzymanie wysokiej sprawności elementów aparatury kontrolno-pomiarowej ( w tym systemu sterowania
Valmet/DNA) zabudowanych na Bloku Gazowo-Parowym oraz na Instalacji Kotłów Gazowo-Olejowych,
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pełniących strategiczną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła w
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. - 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 103

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie wysokiej sprawności elementów aparatury kontrolno-pomiarowej ( w tym systemu sterowania
Valmet/DNA) zabudowanych na Bloku Gazowo-Parowym oraz na Instalacji Kotłów Gazowo-Olejowych,
pełniących strategiczną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła w
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia Umowy przez okres 48 miesięcy.

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
- Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienie w zakresie adminstacji systemu DNA Valmet,
HIMA, HIMATRIX, w szczególności w zakresie architektury systemów, stosowanych kart wej./wyj., modułów
komunikacyjnych, potwierdzone ważnymi certyfikatami dostawcy systemu w zakresie obsługi, diagnostyki i
inicjalizacji systemu Valmet DNA .Posiada praktykę w zakresie automatyki, prac systemowych i elektrycznych
na kotłach / blokach energetycznych z nadrzędnym systemem sterownia DCS Valmet. w przemyśle a obiekty
powinny posiadać zbliżoną wielkość systemu do Zamawiającego, w oparciu o umowy długoterminowe, tj.
trwające co najmniej 12 miesięcy.Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej za
spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, Uprawnienia Energetyczne Gr 1., E dla brygady, D dla kierującego zespołem zgodnie z zakresem
prac oraz dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
- Wykonawca przedstawi wykaz usług, o których mowa w pkt 15.6.3.1 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, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz usług należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem nr 5
Formularz 5.1. do SIWZ.
- Wykonawca przedstawi Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 15.6.3.2 dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej .
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (netto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – projekt umowy § 4 Wynagrodzenie i warunki płatności.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:
— ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— 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 – faktu
stanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja
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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.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Projekt 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: 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: 26/10/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia Ofert nastąpi poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype. (link do
spotkania znajduję się w SIWZ, pkt 22.2)

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:
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1. Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe w tym przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia Departamentowi Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW
w Krakowie.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną
dalej „Pzp”.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach
określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Z postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem
ppkt 4.8. Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):
4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1;
4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2;
4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3;
4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4;
4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5;
4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6;
4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9;
4.8. wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 – ppkt 4.7.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ
składa każdy z Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4:
7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
7.2. ppkt 4.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia;
7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia.
8. 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 par. 7 ust. 1 rozporządzenia,
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.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par.
5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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. 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. 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. 3. Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w pkt 1 i 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. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze Oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 4.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 4.2 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia. 5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI PZP. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. 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. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2020

