
22.11.2019 https:iibzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9d800ad6-92d940a3-bdd9 -facA6039772f

OgloszeDie N 626403-N-2.019 z dut20l9-ll,-22 r

O3rodek Sportu I Rekreacji m,st. Warszot? w Dzietnicy Wochy: Dostawa i puesyl etrergii cieptoej

oGr,oszENIE oail4QwrENtu - Dostaw

Zamiesrczanie oglosrenir: Zamieszcmie obowiezkowe

Oglosrenie dotyczy: Z@6wienia publioaego

Zem6wietrie dotyczy projektu lub progruu wspdffitraNowatrego ze 6rodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nwa projelftu lub programu

ozaD6wietiemog4ubieggcsi8wyl4cztiezakladypracychronionejorewykonawcy,l6r0h&idaho

obejmuje spolecn4 i zrwodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecmie msgfualircwuych

Nis

Nale2ypodrminimalnyprocentowywskafikatrudnieniaos6bnalei4cychdojednejlutwi9cejkategorii,o1t6rchmowawat.22ust.2ustaP4,de

chrcuionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SNKCJAI: ZAMAWIAJACY

Postepowatrie pzeprowadza centrsltry zamtwiaj4cy

Nie

Postepowade przeprowadza podmiot, litdrenu zamawiajqcy powierzyypowieuyli preprowadzetrie postgpowmia

Nie

Itrfomacje tra tematpodmiotu lddremu zamawiajqcy powierzyvpowierzyli prowadzetrie postQpowada:

Postepowmie j6t przeprowadzue wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Ie2e1itak.laIei.ywymieniirawiaj4cych,kt6rzywsp6loiepzeprowadzaj4postgpowmieorpodradresyichsiedzib,hajoweDmeriden|r6tacyjneor

Postepowsdejqt przeprowadzstre wsp6hie z zamawiajqclmi z irtrych paistw czlotrkowskich Utrii Euopejskiej

Nie

W prz!rrdku pzeprowadzada postepowuia wsp6hie z zsmawiaj4clEi z hnych pafstw czlonkowskich Utii Europejskiej - maj4ce zastosowanie kajowe prawo zamdwiei publi@ych:

Infomacje dodatkowei

I'1)NAzwAIADRES:oSrodekSponuiRekeacjimstwfawywDziehicywlochy,kajowynmeridentyfkacyjnyl4255382600000,ululGladkal8,02-1?

tel. , e-Eail mcpierzyk@wp.pl. faks .

Adr4 sEotry iDtemetowej (JRI-): w.osiwlochy.waw.pl

Adro profilu nabywcy:

Afu6 strony intemetowej pod ld6rym moaa uzyskad dostgp do nngda iw4dzehltb fomat6w plik6w, kt6re lie s4 og6hie dostgptre

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Jednostki orguizrcyjne adminisrracji smozqdowej

I3) WSPoLNE IJDZIELANIE ZAM6WIENIA Aeieti dotycorl

?odzial obowjqzk6w mi gdzy mawiaj4cyruw przlpadku wsp6hego pzeprowadzmia postQpow@ia, w Bm w pznadku wsp6lnego przeprowadzeia postgpow uia z mawiaj4cymi z imych pamtw

czlonkowskichUniiEuopejskiejft6rzmawiaj4oychjestodpowiedzia|lyzaprzeprowadzedepostgpowui4czyiwjakimzakesieap

ro6wienie bQdzie udzielue pnezkz2dego z z@awiaj4cyoh indywiduahie, ozy zm6wienie rcstade urlzielore w imieniu i na zecz pozostalych roawiaj4cycb):

I,4) KOMUNIKACIA:

Nimgrui@try, pehy i bspoSredd dostep do dokmetrt6w z postgpowania moiTa uy$kaCpod adresem (IIRL)

Nie

Aalrei stmtry htemetowej, na kt6rej amieszsona bgdzie rpec)trkacja istotoych warunk6w zm6wienia

Tak

w,osislocby.waw.pl

Dosqp do dokument6!il z postepowaniajest ogrmiqony - vigcej hformacji moima uzyskad potl adreem

Nie

Oferty lub Mioski o dopusruede do udzialu w posttpowuiu Daleiy pzesyloC:

Elektrod%ie

Nie

@es

Dopuzmtre jest przsluie ofert lub miosk6w o dopuszczetrie do rdzislu w postQpowuiu w inny spos6b:

Nie

Imy spos6b:

Wymagdejest przslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczetrie do udzialu w postgpowadu w iDy spos6bl

Tak

Imy spos6b:

Pisemie ( z achowmiem fomy pisemej)
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Adres:

Osrodek Sportu i trtekeacji w Dziehicy Wlochy ul, Gladka 18 OZ_l1/2Wtszawa

Komuikacia elektrotricms ftyu&ga korzystuia z narztdzi i uzQdzeli lub fomat6w plik6w, ld6re ile s4 og6ltric dostgpre

Nie

Nieogruiczotry, pehy, be4oSrerlni i bezplahy dostgp do tych Dtrzqdzi moaa uzyskad pod adresem: (IRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZA.MoWIENIA

IL1) N@r nadatra ,am6wietriu pEez zmawiaj4cegot Dostawa i pzesyl etrergii ciephej

Numer referetrcyjtryi OSIM?N/o12019

PEed wsnzgciem postgpowania o udzieletrie zam6wienia pEeprowadzono dialog techdcay
Nie

[,2) Rodzqi zam6wicriat Dostawy

IL3) Infomacja o moi:liwoici skladaria ofert czg(ciowych

Zm6wienie porlzielone jest M czQsail

Nie

oferty lub uioski o doprrszczenle do udzidu w postQpowuiu moila sklarla6 w odniesiedu do:

Zamawiaj4cy zrstnega sobie prawo do udzieleda lq%ie trastQpujqcych czesci lub gnp czg6ci:

Maksymslna liczba sg$ci zam6wietria, tra ld6re moie zostad udzielotre zam6wieniejednemu wykotrawcy:

II.4)Kr6tkiopispuedmiotuzm6wietiArwielkoii,za1ra,rodzojiiloiidostaw,us|uglubrob6|budowlanychlubolleilenie

okre's1eDieapofEeb0waniatainnowAcyjtyprodukt'uslug8lubIobotybudowlane|PEedniotemm6wieDiajestdostawaipzesy1eneIgiicephej

ulicy Gladkiej 18 w W4sawie. Moc roawiua 0,7590 MW. Plmowme l4cae zuiycie energii cieploej 5400 GJ w okesie 12 niesigcy.

II.5) Gl6uy kod CPV: 09300000,.2

Dodatkowe kody CPV:

ILO Calkowitr warto(t.zrm'vierlie Aeieli zamwiajqcy podaje inlormacje o wartoici zam,wienia)i

Wutosi bez VAI:

Waluta:

(|pz))Padlium6wramowychlub$lnamicznegosystemuzakup6wszamnkowacalkowitamalgymalnawartojtwca$lmokraieobowi4z1uaniaumowramowejlubdynamicaegosystem

IL7)CzypEewidujesiguMeleniezam6wiei,oktdrychmowawart,6Tusllpkt6iTlubwartl34ust.6pkt3ustawpzT:Nie

okeslenie pzedmiotu, wielkoici lub zalqesu orz wmk6w na jakich zostan{ udzielone ro6wienia, o kt6rych mowa w et. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust 6 pLt 3 ustawy pzp:

II'8) olss, w kt6r]m realizowuc bgdzie 2am6wienie lub okres, na ld6ryzostala zswarta uowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dytramicay system zakup6w:
mi*i4cach; 12 l!, dniach:

lub

dats mzpoczgcia: 2020-01-01 lub akoflue\iat 2020-12-31

)krm w miesiqecl )kes w dniacl )aI^ rczpoczgci )ala nkoilczeul

2 1020-01-01 020-12-31

II.9) IDfomscje dodstkowel

SEKCJA III: TNF'ORMACJE O CHARAKTERZE PRAUTIVM, T'.KONoMICZNYM, FINANSOWYIVI I TECHNIC7T{YM

III.1) WARUNKI UDZJALU W POST4PO}YANIU

trLl'l) Kompetencje lub ulpramieda do prowadzenia okre{lonej dzialaltrolci zowodowej, o ile w}aika to z odrtbtrych pMepis6w

oke-$leniewrk6w:.wzakresiespe1Djeniapowyazegowuukuwymag4eje8tposiadmieakfahejkoncesjinaprowadzeniedzial

zaksie wlftweaiil energii cieplaej wyda4paezprczesaUzjdu Regulacji Etrergetyki.

Iafomcje dodatkowe

III.1,2) Sytuacja fuusowa lub ekonomicztra

Oheslenie wruk6w: Nie stawia sig wmlku
Idorucje dorlatkowe

UI.l3) Zdoltro$C techtrimn lub awodowa

Oheilenie waut6w: Nie stawia sig wiluku.
Tnawiaj4cy wymaga od wykooawc6w wskzatia w ofercie lub we miosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowmiu imiot i taaisk os6b wykonu;4cych czyDnosci przf re aliacji iwienawz
ilfomrcj4 o kwalifflacjach zawodowych lub doswiadczeniu tyoh os6b: Nie

Idomacje dodatkowe:

IILz) PODSTAWY W]KLUCZENIA

1I.2.1) Podstawy wykluqeuia okrejlone w art 24 ust. I ustawy pzp

II,2,2)zsmsvi^iqcypzewidujewyklueeniewykotawcynapodstawie.rt.24usL5u3tawyP4'Takzmawiaj4cypzewidujenatepuj4cefakultatyMepodstarHuozed
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okeslona w uL 24 ust. 5 pkt I ustawy P@)

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCE PRZEZ WYKONAWC4 }Y CELU }VST4PNEGO POTVSIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA }YARUNKI

UDZIAI,U W POSTqPO\YAI'IU IDRAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O$wiadczenie 0 depodlegsniu ryykluseniu oru spehianiu waruk6w uMalu w postepowatriu

Tak

OSwiadczerie o spehianiu krleri6w selekcji

Nie

Itr,4) }VYKAZ OSWIADCZ.EI{I L]t]B DOKTJMENT6W, SKLADANYCEPRzEzwYKoNAwc4wPosT4PowANIUNAwEzwANID zAMAwIAJAcEGo wCELU POTWIERDZENIA

oKoLICZNOSCI, O KI6RYCE MOWA W ART. 25 UST. 1 pKT 3 USTA\yy pZp:

la5wjadczeniawlajoiwegooacrJnikauzQduskdbowegopotwierdajqcego,2ewykolawcan1ea|egazo1lacuieEpodatk6w,wyst2wiotegoDiewcze3

lubimegodokmeltupotrvierdzaj4cego,2ewykonawcaawu1poromieniezwla6ciw1moIgeeEpodatkow)mwsp!awies?lattychtalezno6ciwuzewenfadodse*dlub

uzyskalpzewidziuepnwemaolnienie'o(Loczenielubloz1ozeDielaotyza\eg|yc\p|^tnosci1ubwstzyomi

oranaacyjlejZak|aduUbezpieczeiSpolecaych1ubKmyRohiozegolIbe4rieczeniaSpolecaegoalboimegodokWettupotwi

spolecaelubz&owotnewystawiotegoniewcze3niejnii3miesi4ce!zedup1yweEtemhusklad4iaofert,lubimegodokumetfpotwierdaj4cego,2ewyko

sprawiesplattyohmleho3ciwazzewenfahymiodsetkamilubgrzymmi,wszczeg6hosciu.rskalpzewjdzimeprawemaohienie,ooozedelub!

calo3ciwyko|miadecydiwla3ciwegoorgiu;3.odpisuzwlajoiwegoIejestr1ubzcet&ejewidenojiihfo

wcelupotwieIdzeniabrakupodstawwyk.luczenia!apodstawieart24ust.5pll1ustawy;4dokmett6wdotyczqcychpodIniof

speloienia, w zalaesie, wjakim Wykonawca powoluje sig najego ruoby, wauk6w urlzialu w postQpowmiu -je2eli wykonawca polega na z6obach podmiotu trzeciego,

Itr.t wYKAz oSwIADczEIil llluB DoKUMENT6W sKl,ADANycE pRzEz \4axoNAlvc4 w posr4powANru NA wEzwANIE zAMAwTAJAcDGo w CELU porwrERDzENrA

oKoLICZNOSCI, () Kr6Ryclfl MOWA W ART. 25 UST. 1 pKT 1 USTAWY pzp

trI.5.1) W ZAKRITSIE SI'EI-NIANTA WARUNK6W UDZIALU \ry POSTEPOWANIUI

III.5.2) W ZAKRI'SIE INRYTERI6W SELDKCT:

Itr.O WYKAZ OSWIADCZEI(]LIUB DOKUMENT6W SKLADA}TYCEPRzEzwYKoNAwc4 w PosT4PowAI\IUNAwEzwANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTVyIERDZENIA

oKoLIC.AnOsCI, Cr KT6RyCtil MOWA W ART. 2s UST. 1 pKT 2 USTAWY pzp

Itr,7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIEMONE W pld Itr3) - Itr.O

SEKCJA IV: PROCEDIJRA

rvl) oPIs

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienif, : Pzetarg nieogrmiczory

IV.1.2) ZMawiaj4cy ilda Misieila wadium:

Nie

Idomoja tra temat wadiu

M3) Prewiduje siQ udzieletrie zalisekna pos€t wykotrrd& z0m6wienia:

Nie

Nalezy podrc infomcje Da teEat udzieluja aliczek:

IV.1.4) Wymaga sie znoiEtria ofert w postrci katalogdw elektronicnych lub dol4%tria do ofert katalog6w elektroDiczDych:

Nie

DopwbsiQ zloigile ofert w Dostaci katalog6w elektronicaych lub dol4czenia do ofert katalog6w elekkonicaycb:

Nie

Ilforucje dodatkowe:

IV1.5.) Wlmaga sigzloieila oferty wryiatrtowejr

Nie

Dopuszca sig zlo2enie ofe*y wdietowej

Nie

Zo2enie oferty wmiaDtowej dopuszca sil tylko zjedtroozesDym zloieniem ofedy zdadniczej:

Nie

IV,1.Q Prewidywufl liqba wykonawc6u kt6Ey zostu4 zaproszeni do urlzialu w postgpowatriu

(pnetatE ogranieony, negocjacje z ogloszenien, dialog konkurencyjny, parlnerstwo innowdg)jke)

Liczba wykonawc6w

?zewidywma midmalaa Liczba wykonawc6w

Makslmalna liczba wykonawc6w

K4rteria selekcji wykooawc6w:

fV.1.7) hforDacje tre temat rDowy ramoBej lub dlramimego systemu zrkup6w:

Umowa rmowa bSdzie awalta:

Czy puewiduje si9 ograiczeuie liozby uczeshik6w mowy rmowej:
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Pzewidziana maksymaba liczba uczestnik6w mowy mowej:

Iofomacje dodatkowe:

Z@6wienie obejnNje usluowienie d;manicaego systemu zakup6w:

Adres stlony intenetowej, Da kt6lej bgd4 mieszczone dodatkowe bfomrcje dotycz4ce dloamioa€go systemu zakup6w:

lofo@cje dodatkowe:

W mach mowy ruowej/dytrmicaego systemu akup6w dopuszca sig zlo2enie ofert w fomie katalog6w elektonicaych:

Pzewiduje siE potroie ze zloZonych katalog6w elektronicaych infomacji pot-zebnych do sporz4dzetria ofert w rmrch uovy ruowej/d)nmicaego systemu zakup6wi

IV.1.8) Aukcja elekb:oniczna

Prewidzianejestprzeprowadznieaukcjielektroilmej (przetargnieograniqony,pzetargograniczony,negocjacjezogloszeniem)Nie

Nalezy podad a&es slrony intemetowej, na ktdrej aukoja bgdzie prowadzona:

Naleiy wsku a6 elementy, Iid6rych wartosci bgdq pnedmiotem aukcji elsl*rotriMtrejl

Przewiduje siQ ogruisetria co do pnedstawionych wrrtoSci wytrikrjqce z opisu pzedmiotu zamdwietria:

Nalezy podad, kt6re irfom@je zostmq udostgpdone wykoDawcom w takcie aukcji elektronicaej oro jaki bgdzie temiD ich udostgpdetria:

Infomeje dotycz4ce pzebiegu aukoji elektronicaej:

Iaki jest puewidzi@y spos6b postQpowmia w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 waunki, najakich wykolawcy bqd4 Dogli lic)'towad (minimalne wysokoSci post4piei):

Idomacje dotyczqce wykorzysfyw.uego spEgtu elektronicaego, roaiqzaf i specyfikacji technicaycb w zakesie polqczef:

Wymagmia dotycz4ce rejestrrcji i idenfdtaoji *ykomwc6w w aukoji elekhodcaej:

hfomacje o liczbie etap6w aukoji elekhonicaej i cruie ich trwania:

C6 trwmia:

Czy wykoDawcy, 116rzy nie zlozyli oowyoh post4ltied, zostaD4 zakwalifikowmi do notgptrego etapu:

Waruki zmloigcia aukcji eleku'onicaej:

TV2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV2.1) Kryteria oceny ofert:

M.2) Kryteria

(4/teria

ie[a 0,00

rru reakcji na sprawizzenie prawicllowoSci wskuaf ukladu pomiaowo-rozliczenioweg( i0,00

fV23) Zstosowuie proceiury, o lddrej mowa w art, 24aa ust 1 ustawy Pzp (przetarg nieogmiczony)

Tak

IV.3) Negmjrcje z oEloszede!! dialog kotrkurencyjtry, partnerstwo imowscyjtre

fV3.1) IDformacje trE temat negocjacji z ogloszeliem

Minimalne wlmagmia, kt6!e Dusze spehirc wsrystkie ofelty:

Prcwidzime jest zstwinol<r prawa do odzieleda ro6wieoia Da podstawie ofert wstgpnyoh bez pueprowadzenia negocjacji

Prrewidziuy jest podzial negocjrcji na etapy w mlu ogmiczenia liczby ofert;

Nal*y podad infomrcje Da temat e1ap6w legocjacji (w tym liczbg etap6w):

Infomje dotlatkowe

fV3.2) hformacje rE temat dialogu kotrkuretrcyjnego

Opis potrz€b i wlnagaf roawiajqcego lub infomacja o sposobie uzyskuia tego opisu;

IDJomacjaovysokoscj!ag6ddlawykoDawc6w,kt6Eypodcrdialogukoukuencyjlegoprdstawili!ori4zaiastalowi4cepodstawQdosklad@iaofert

Wstgp!y bmotrogatr postlpowada:

Podzial dialogu m etapy w celu ogmiczenia liczby towi4afi:

Nalezy poda6 iafomaoj€ tra temat etap6w dialogu :

Infomrcje dodatkower:

fV33) Itrformacje n4 temst parhorstwa introwacyjtrcgo

Blementy opisu pzedrliotu ro6wietria defitriuj4ce minimalne wyrogmia, ll6rym musz4 odpowiadad wszystkie oferty:
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PodzialnegocjacjinaetapywceluogEticzeniu1iczbyofertpod1egaj4cychnegocjrjompopEez6tosowmiek},tei6wocenyofeItwskarychwspec1dkacjiistotnycbwa6

Idomeje dodatkowe:

fV.4) Liclacja elektronicara

A&es stroDy irteEetowej, na kt6rej bgdzie plowadzola licytacja elektronicaa:

Adres strony intemetowej, na lt6rej jest dost9ptry opjs pEedmiotu ru6wietria w licytacji elekhonicaej:
wymagmia dotycz4lce rejestracji i idenfd-kacji wykolawc6w w licy4acji elekhonicaej, w tyE wyrtraguia techdcae uzqdzeh hfomatycaych:
Spos6b postQpowei' w toku licytacji elektooicaej, w tym oheslenie minimlnycb wysokosci post4pief:

Iofomrcje o liczbie etap6w lic).tacji elektronicaej i cruie icb twaia:
C6 trwroia:

Wykonawcy, kt6rry nie zlozyli aowych post4pief, zosto4 akwaljfikowmi do odtgptrego ehpu:

Temin skladaia uiosk6w o dopuszczetrie do udziatu w lioytacji elektronicaej:

Dats: godzina:

Temitr otwdcia licytacji elektronicaej:

Temin i wmlki rorlnigcia licytacji elektronicaej :

Istotne dla sEoD postaDowienia' kt6rc zostatr4 wplowadzoqe do tresci awieruej mowy w sprawie ro6wieniapublicaego, albo og6he warunki mowy, albo wz6r mowy:

Wlragada dotycz4c E abe4ieazeDia Da]le4/tego wykoDmia uowy:

Infomacje dodatkowe:

IV'ZMIANAUMOWY

PEewiduje siQ istotne miuy postmowiei zawartej uowy w stosuku do tre$ci oferty, trapodstawie kt6rej dokotratro wyboru wykouawcy: Tak
Naleiy wskzrc zahes, chmlter miu orz wruki wprowadzeDia aim:
Zmiaymowywzakresieamimycens4dopuszcahewprz}?adkuaimykoszt6wvpbraj4cychmkalkulacj9cenyeaergiicieploejawszczeg6IooSciwprzypadmywpzep

stawkipodatkuvATlubpodatkuakcyzowegolubwp!owadzetialubrioyimycholatlubpodatk6waiqaychzenergi4ciep1n4lubaianypzepis6wp

koszterIgiicieplnej.Wykomwcapoinforujenapi3miezmawiaj4cegoomjoiecenyeneIgiiciep]rejdostarcrejnapodstawjedDiejsrjmowy,wskmj

pramych stmowi4oy)h podstawg do mioy ceny elergii ciephej.

IVO INFORMACJE ADMINISTIRACYJNE

IY6.1) Spos6b udost0pnirnir hformacji o charal(erze poufu)D (eieli dotyczy) :

Srodki sluiqce ochr.otde infomacjit o charalderze pouftrym

IV.6.2) Termin skladmia ofert lub uiosk6w o dopuszsenie do udzialu w postgpowaniu:

Datz: 2019-1246, godziDa: t0:00,

sh6cenie teminu sldadaia miosk6w, ze wzglgdu ra pilq potzebg udzielenia am6wieda (pzetarg nieogleiczotry, puettrg ogruczony, tregocjacje z ogloszetriem):
Nie

Wskai powody:

J9zyk lub j9zyki, w jakich mog4 byd spoz4dae oferty lub mioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowuu
> polski

IV.63) Termin ni4zuia ofelrt4t do: okes w dniachi 30 (od oshtecaego teminu skladuia ofert)

fv.6.4)P@widujesi{uniewainieiepoEtfpowaniaoudzieleniezam6wienia,wprz}Tadkuieprzyagds5rodk6wpochorqcyc

pomocy u'lzielonej pz* pafstwa elonkowskie Euopeiskiego Poromieda o Wohym Eudlu @I'TA), kt6re mialy byC pzeasczotre tra sfitansowuie calosci lub stsci zm6wietial Nie
Iv69PEewidujesi8uiew4inietiepoEtgpowaniaoudzieledezam6wieda,jeieli6ror|kirruZ4cesfnusowuiuzam6wieinabadaiataukowel

pmaczyd na sfiamowuie csloJci lub czt-$ci zam6wienia, nie zostal5r mu przyaane Nie

IV.6.Q Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INf,'ORMAC.IE DOTYCZ CE OF.ERT CZ4SCrOWycg
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