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O8loszenie nr -597ti8t1-N-20 I lt z dnia 20 | 8-08-0 I I

OSr0dck Spol tu i Rckrcacji m.st. Warszawy ry Dzielnicy Wl0chy: Dostawa i przcsyl cnergii cieplnci

OGLOSZtrNIE O ZAMOWIDNIU - Dostarvy

Zamicszcz0nic ogloszcniat Zantieszczunic obowiqzkorve

Ogloszcnic dot) czl : Zam6wicIia prrbliczncgo

Zam6rvicnic do['cz,)'projektu lub programu \ysp6lfinansotvanego ze irodk6n,Unii Europelskiej

Nic

Naz,wa Drojck(u lub programu

obcjmuje spolecznq i zawodos4 integracie 0s6b bgdacych czlonkimi Brup spolecznie mrrginalizowanych

Nie

chronioncj lub wykonawc6w albo ichjednosrki (w %)

SEKCJA I: ZAI\,IAWIAJ.4CY

Poslqpolyanic przcprorvadza ccnh.aln]' zamawiaj4cy

Nic

Post$polvanie prz€pr0rvadza podmiot, kf6remu zamawiajqcy F,owierzyl/powierzyli pueprowadzenie p0stgpowania

Nie

lnlbrmacjc na tcmar p0dmi0tu kt6rcmu zanrarfiaiqcy powicrz.y[/powierzyli prowodzcnic postqpowaniar

Postgpowatrie jest przepro\vadzane lysp6lnie przez zamawlajqcych

Nic

Postqpowa nic jest przcpr0\'adzane wspdlnle z zamarviajqcymi z innych paishr czlonkorvskich Unil Europejsklej

Nie

Informacjc dodatkolyci

tel,. c-mail rncpiehzyk@rvp pl, faks

Adr es strony internetos'ej (Ultl-):

Adrcs profilu nabywcyi

Adrcs slony i0tcrnetowej pod kt6rym rno2na uzyskad dostgp do nrrzgdzi i urz4dzei lub format6w plik6w, kt6re nie sq 096lnic dostQpno

1. 2) RODZ,AJ ZAMA\l/IAJ4CECOI JednosLki organizacyjnc adminisLracji samorz4dowcj

f .3) WSPOLNE UDZTELANTE ZAMdWtelrn 1eieti dotycarl

anrriwienic bgdzie udziclanc przez ka2dcgo

t.4) KOMUNtKACJA;

Nicograniczonl.., pclny i bezposrcdni dostQp do dokumcnt6$'z postfpowania moina uzyskad pod adrcscm (uRl,)

Nic

Adrcs strony intcrnctorrcj, ua ktdrcj zamicszczona bQdzic spccyfikacja istotnych warunkriw zam6wicnia

Tak

hLtp://N\wuosirulochy.vaw Pl/

Dostfp do clokurnentdw z postgpolvania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyska6 pod adresem

Nie

Oferfy lub vnioskl o dopuszczenie do udzialu w postgporvaniu nalezy przcsylad:

Elekl ronicznie

Nie

ad res

Dopuszczone j€st przeslanie olert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgporvaniu $, inny sposdbi

Nic

Inny spoli6b:

Wymaganc jest przeslanie ofert lub whioskd$' o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

piscmnic ( z zachowaniem for my pisenrnej)
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OSrodekSpo,luiRekrea,ji m,st WarszarvywDzielnicyWlor:hyul,Cladkal8,02_LT2Warszawa

Konrunikacja elektroniczna lvj'maga korzys(8nia z nar.gdzi i trzqd?.ei tub lormatdn, plikrirv, ktdre nie s4 og6lnie dostgpne
Nic

NicoBt"ni0zony, pclny. bczpoircdni i bezplatny dostgp do tyclr narzEdzi rnozna uzyskai pod adresent: (URL)

SEKCJA IT: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

lI.l) N{zrvt nadrna zam6r'ieniu przeaznma\ri^j,4celoi Dostalra i plzesyl cnergii cieplncj
Nurner relerencyjny; OSiWpN/01/201 8

Pt zcd llszczgcicm poslgpowaDia o udziclenic zamdwicnia prz(protvadzono dialog tcchtricz[y
Nic

ll.2) Rodz0j zam6rvieniai Dosrawy

| 1.3) lnformacja o mDiliw0(ci skladalia ofcrt czQsciowych

Zarilowienie podzielone jesl nc czq(ci.

Nic

oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w postgporvaniu mozna skradad w odniesleniu do;

Zam!\viajtcy zastr zcga sobic pt atvo do udziclcnia l4cznie nastQpuj4cych czQjci lub gt up czgjcil

Maksymalna liczba czgsci zam6lvienia, na kt6re moie zostad udzierone zam6rvienie jednemu *?k0narvcyi

c ta(lk i cj I 8 w waNzawie Moc zamawiana 0'?590 Mw Planowan i e lilczne zuzy.ie encrgi i ciepl ncj 7200 GJ \v okresie | 6 rnresigcy

Il.5) cl6\r'ny kod CpV: 09300000-2

Dodatkolve kody CPV:

ll'6)cslko$'itaryrrto(dzamdrlienia 0e,eriznilkfi,i(iqcypodttje't,furuncjeovatroiciz(rnlbwienia)i
Wartosa bez VAT:

Wa lu ta:

It'7)czyprzcwidujcsicudziclcniczamdh'icri,okt6rychmoN'alvarf,6Tust.lpkt6iTtubsart.l34ust.6pktJustarrypzp:Nie

Okreilenic pzcdmiohl

If,8) Okres, N ktdrym realiz,owanebgd e z

Iniesiqcach: l6 l/bdniach:

ll.9) Informncje dodatkorye:

III.I) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

l l l' l 'l) Kompctcncic luh upral! [ienia do pr0wadzcnia okreslrrnci dzialalnosci zawodowcj, o ile wynika fo z odrcbnych pzepisriw

akllsic wytwatzanja energii cieplncj vydanq pnczprezesa Urzgdu ReguJacji Energetyki

lnlotrnacjc dodatkowc

lll.1.2) Svluacja finanson,a lub ckonomicztra

Okre(lenie $,arunk6w: Nic stawra stc wantnku.

Inlbmracjc dodatkowe

llLl,3) Zdolnojd techniczna lub zatyod0wa

Oklq(lenie warunk6w: Nie stawia sig warunku

inlbrmacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczcniLr tych os6bl Nie
lnlbr mao.je dodatkowc:

il t.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

nI.2.l) Po(lstawy \,l,kluczcnia okrcjlonc w arf,24 ust. I usta\yy pzp
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okrc(lona w arl 24 ust 5 pkt I ustawy Pzp)

III.]) WYKAZ OSWlADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WY]KONAWCq W CELU WST4PNEGO POTWIERDZEIIIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKT
UDZIALU \\i POST4POWANIU ORAZ SPELNTA KRYTER]:A SELEKCJI

OSwiadczcnic o Iicpodlcganiu hykluczcniu 0raz spclniaIil warunk6w udzialu w p0stgpowaniu

Tik

OSwiadczeni€ o spelnianiu kryteri6w setckcii

Nie

lll 4) wYIi'Az oswlADczElt LUB DoKUMENTow , sKLADANYcH pRzEz wyKoNAwcq w posrQpowr,Nru NA wEZpANIE zAMAwTAJACEGo w cELU po'l'wtERDZENTA

OKOI,ICZNOSCI. O KTdRYCH MOWA W ART.25 UST, I IPKT 3 USTA\IY PZP:

spehlicnia, w zakl csie. u' iakim wykonarvca pou'oluje sig ua jcpo zasoby, warnk6w udziahr w postgpowaniu -jezeli wykonawca polega na zasobach podmiotu tuecicgo,
lll 5) wYKAZ oswlADczoN LUB DoKUMENTdw sKLADANYcH pRZEz wyKoNAwcq w posrqpowAf{ru NA wEZwANtE zAMAwTAJACEco w cELU porwtERDzENtA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST, I I'KT 1 USTAWY PZP

IIL5.l) \\' Z,4KREStE SpELNIAh-rA WARUNK6W UDZ|i\LU W pOST4POWANtU:

I rr.5.2) \v zA KRESTE KRYTERI6W SELEKCJI:

III'6) wYKAZ oswlADczE* LUB DoKUMENTow sKLADANYcH pRzEz wyKoNAwcq w posr4powlNIU NA wr0zwlNrE zAMAwrAJAcEco w cELU porwIoRDztrNrA
OKOLICZ]\OSCI, O KT6RYC}I MOWA }I/ ART.25 UST. I I'KT 2 USTAWry PZP

llLT) INNE DOI(UMENTY NIE WYMIENIONE w pkr IIr,3) - III.6)

lv.l) oPts

l\/.1.1)'l'ryb trdziclcnia zatnd$'icniat pzetarg njeogtani0zony

lV.l.2) Zamarviajqcy iida rvnicsieniq wadium:

Nie

lnlbitnacja na tctnaL wadiunl

lV.l.3) Przcwidu,ic siQ udzielcnic zalicrck na poczct rvJ,konania ?:anldwienia:

Nio

Nalc2y podai infor ntacjc na Lcnrat udzielaDia zaliczek:

M'4) Wymaga siq zloicnia olcrt * postaci katalo96w clcktronicznJ'ch lub dolqczcnia d0 ofert katalo96w clcktroniczn),ch:

Nic

Dopuszcza siq zloicnic ofcrL w postaci katalo96w clcknonicznych l!b dolqczenia do ofart kdtalogow clekLfonrcznych:

Nie

lnfonltacj€ dodatkowe:

lV.l.5.) Wynraga sif zloienia oferty rvariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofet ty wat iantowej

Nie

Zlo2enie oler ty wariartorvej dopuszcza siq tylko zjednoczesnym zlo2eniem olet ly zasadniczej i

Nie

lV,l.6) Puenidylvana lirzba rvykonarvc6r\kt6ny zost.nqzapr.szeni do udzialo w postgp0waniu

(przctutg ograniion.t,, ilegocjacje z ogloxzeuien, diulog konkurcilcyiDy, patuteBtwo iilnowaqyjne)

Liczba wykonawc6w

Pzewidywana minimulna liczba wykonawc6w

Mal<synralna liczba wykonarvc6w

Krytcria sclckcji wykonawcdrv.

IV.l.7) Inl0flnacjc na fcmat iltnowy ramolvcj lub dy[amiczncgo sysfcmu zakup6wl

Umowa fanlowa bedzic zawarta:

Czy przcwiduje sig ograniczgnie liczby uczeslnikdw ulnowy ranrowaj:
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Przewj(lziana traksyntalna liczba uczgstnikdw utnowy ramo\!ej:

IDfonnacje dodatkowe:

Zam6wienic obejrnuje uslanowicnie dynamicznego systgmu zakup6w:

Adtcs shonf intcnlctowej, na ktorcj bgd4 zamieszczone dodatkowe infomacie dotyczqce dynamiczncgo systemu aKupow:

Infor mncje dodatkowet

\\/ lanlach unlowy l0lllowc-i/dynanlicznego systenlu zakup6w ,lopuszcza sig zlo2cnie ol.en w fomie katalogow elekbonicznych;

lV.l.8) Arrkcja clcktroniczna

Pfzervidzianejestprzeproryadzenieaukcjielektronicznej (peetatgrtieogtaniczoq,,pzetatgogratliczonl,,uegocjot!ezo,rgloszenient)Nie

Nalczy podac adtes stlony inLcrneLowej. Da kt6rej aukcja bgdzie ptowadzona;

Nalciy rvsl<azad clcmcnty, kf6rych rvartofci bQdq przcdmi0fcnr aukcji clektronicznoj:

Prz.widuje sig Dgr Eniczenia co do pEedstclvi0nych ryartosci, rlynikaiqce z 0pisu przedhrotu zam6wienia:

Nale2y podai' kttire infom)0cje zostanq udostgPnione wyl(onawcoln w tr0kcie {ukcii elektronioznej orazjaki bgdzie temin ich udostgpnienia:
lnfouracje dotyczqce pt zebiegu aukcji elektronicznej:

In fof ln'cje dotycz4ce wykol zyst)^vrnego sprzgtu elcktroniczncgo , tozwi4zah i specylikacji technicznych w zakresic porqczcn:
Wynragania dotycz4ce rejesnacji i identyfikacji wykonawcr'xv w aukcji elekhonicznejl

lnlbnnacje o liczbie etaf6\v aukcji elektlonicznej i czasie ich tryania:

C4s ttwania:

Czy wykonawcy, kt6t zy niezloLyli no\ych post4pieh, zostanq ,.okwalifikowant do nastgpnego etapu:
War urrki zarnknigcia aukc ji elcktroniczrrej:

IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.l) Krytcria occny ole|lt

IV.2.2) Krylleria

aryrcria
Lnaczeni'

:en8
000

reakcji na sprarvdzenic prawidlowo(ci wskazail ukladu porniaros.o _ rozliczenioweer 000

IV'2'r) Zastosorlanic procedury, o kt6rcj nlowa w art,24aa ust. r ustarvy pzp (przetarg nigograniczony)
Tak

lV3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnershyo innowacyjne

lV3.l) lnformacjc na tcmat ncgocjacji z ogloszcnicm

A4iniDralne *'yrnagania. kt6rc Druszq spclniai wsz_ystkic oferty:

Przcrvidzianejcst zastzezcnic prawa do udziclenia zam6rvienia na l'odsLawic ofefl wstgpnych bcz pzeprowadzcnia regocjacji
PzeNidzianyjest podzial negoojaoji na ctaFy w celu ograniozenia liczby ofen:

Nalezy nodat: inlonlacje na temat etapdw negocjacji (w tym lic*Q 3tapow):

Infonnacjc dodatkowc

IV.3.2) Tnfornrcje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis pottzeb i wymaga6 zamawiajqccgo lub inlomacja o sposobie uzyskanra lego optsu]

Wstgpny hanlologt am postgpowania:

Podzial dialogu na etapy tv celu ograniczenialiczby cozwi,4zai:

Nalezy fodai irfomtacjc na temat ctap6w dialogu:

lnfonnacje dodatkowc:

1V3,3) Infornscje na temat partnerstwn innorvacyjnego

Elenlcnly opisu pEcdmiotu zamdwicnia definiLti4ce rnirrirnalne rvymagania. kt6rym rruszq odporviadai wszystkie oierry:
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InforDtacje dodatkowc:

I V.4) Lic)'tfl cja elektroniczna

Adr es strony inter ngtorvej, na kt6rej bgdzie prowaclzona licytacja elektroniczna:

Adr cs strony intcrnctowej, na kt6r ej jest dostQl)ily opis przednriotu zant6wicnia w licytacji clektr onicznejt

wynragania dDlycz4ce fcjcsLtacii i idcntyfikacji wykonawc6w w icytacji clektronicznej. w tyn wymagania technicznc urzqdzcfi 
'nlbrmalycz[ychlspos6b posrgpowania rv roku rrcyracji ercktronicalej, w lyrn okrcirenic minirralnych wysokosci poslqpieri

Infonrueje o liczbie etapow Iicytacji elektronicznej i czasie ich h,wania:

Cz,as truaria:

Wykonarvcy. kL6rzy nic zlo2yli norvych postqpieti. zosLanq zakwalifikowanr co nasrgpnego erapu:
'fefmin skladania wniosk6w o dopuszozenie do udzialu w licyhtcji eLektronicznel:

Data: godzina:

Tcrntin otwarcia licytacji elekhoniczne1;

Tcrnrin i warrnki zamknigcia licytucji eleknonicznej;

lstotne dla ston

Wymaganiir dotycz4cc zabezpieczenia nalcLytego wykonania umo\vyi

Infouscje dodatl(owe:

lv5) zMtl\NA UMOWY

Przewiduj0 si9 istotne zmiaDy postlnorvlei zalvartei umowy s'slosunku do tresci of€rty, ns podsaawie kt6rej dokonano wyb0ru wykonarvcy; Tak
Na leZy rvskaza6 zakres, charakter zmian oraz rvarunki wpr owadzenia zmian:

ptawnych sranowi4cyoh podstawg do zmiany ceny energii cieplnej,

IV.6) IN FORI{ACJE ADMINISTRACYJNE

lV6.l) Sposdb udostQpnirnia informacji o charaktcrze pou!\yn (je|eli dot),c4r:

Srodki slui4cc ochroDic informacji o charaktcrzc poufnym

IV.6.2) Ternin skladaniE ofert lub wniosk6rr o dopuszczenie do ndziclu w posrgpowaniui

Data: 20lR-08-14 godzina: l0:00,

Nic

Wskazai powody:

Jfzyk luh ii-rryki. wjakich mogq byi spozqdzane oferry luh wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowanru
> polski

lV,6.J) Ternrin zrvl4zania olertq: do: okres w dniach: J0 (od ostatecztrego terminu skJadania otert)

pzeznaczyd na sfinansowanie caloici lub czgSci zamdwienla, nie zosfal),mu przyznan€ Nie

I V.6.6) In tormacje dodatkoryei

ZAL4{CZNTK r - TNFORMACJE poTycz4cE OFERT CZ4SCTOWyCH
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