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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

PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polska
Tel.:  +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl 
Faks:  +48 225878468
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.termika.pgnig.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://termika.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: http://termika.eb2b.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach i instalacjach w PGNiG TERMIKA S.A. w
ramach umów ramowych
Numer referencyjny: 18DOZZ/PM/3

II.1.2) Główny kod CPV
50530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców na wykonywanie przez Wykonawców na rzecz
Zamawiającego prac w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach i instalacjach w PGNiG TERMIKA S.A.
w ramach umów ramowych. Świadczenie konkretnej usługi zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru
najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na skonkretyzowane zamówienie
jednostkowe.

mailto:magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
www.termika.pgnig.pl
http://termika.eb2b.com.pl
http://termika.eb2b.com.pl
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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:
Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na kotłach zainstalowanych w
PGNiG TERMIKA S.A.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac mechanicznych wykonywanych przy kotłach, ich osprzęcie
i armaturze, a w szczególności: usuwanie nieszczelności układów ciśnieniowych, układów zasilania w paliwo,
układów spaliny - powietrze oraz remonty i wymiana armatury.
Urządzenia objęte umową: Kotły pyłowe parowe i wodne typu OP- 430, OP- 380, OP- 230, WP- 200, WP- 120;
kotły fluidalne typu OFz- 450 i BFB-185; kotły rusztowe parowe i wodne o mocy poniżej 50 MWt oraz kotły
opalane olejem lekkim, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 18DOZZ450 z
załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

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: 31/12/2021
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
Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na urządzeniach pomocniczych
kotłów zainstalowanych w PGNiG TERMIKA S.A.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są wszelkiego rodzaju naprawy mechaniczne urządzeń i instalacji kotłowni, a w
szczególności: wymiany części zamiennych i elementów szybkozużywających się takich jak łożyska, zgrzebła,
łańcuchy, wirniki, paski klinowe, uszczelnienia itp. oraz wymiany lub naprawy rurociągów technologicznych wraz
z remontem lub wymianą armatury.
Urządzenia objęte umową: Urządzenia i instalacje pomocnicze kotłowni, a w szczególności: młyny, wentylatory,
odżużlacze, obrotowe podgrzewacze powietrza, różnego rodzaju przenośniki, pompy oraz rurociągi i armatura
pracująca z różnymi mediami, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 18DOZZ451 z
załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców.

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: 31/12/2021
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
Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na turbozespołach
zainstalowanych w PGNiG TERMIKA S.A.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mechaniczne wykonywane przy turbinach, ich osprzęcie i
armaturze, a w szczególności usuwanie usterek i remonty: rozrządu pary i armatury parowej; łożysk turbiny i
generatora, obracarki i układu wirującego; pomp olejowych i układu olejowego turbozespołu.
Urządzenia objęte umową: Turbiny parowe typu: WT25-4, WPT25-3, P-20-9-2, TC30, TK50/UK50, 13P110,
13UK125, VE80, Lang 6.3, GT 1.12, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich
realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 18DOZZ452 z
załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców.

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: 31/12/2021
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
Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na urządzeniach pomocniczych
maszynowni w PGNiG TERMIKA S.A.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mechaniczne wykonywane na infrastrukturze przyturbinowej,
instalacjach pomocniczych; układzie wody obiegowej i układzie sieci ciepłowniczej, a w szczególności:
czyszczenie i uszczelnianie kondensatorów i wymienników podturbinowych; próby i rewizje dozorowe
wymienników regeneracji wysokoprężnej i niskoprężnej; próby i rewizje dozorowe wymienników ciepłowniczych,
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odgazowywaczy, rozprężaczy i podgrzewaczy, czyszczenie i uszczelnianie smoczków parowych, chłodnic
wodnych i olejowych; remont armatury i rurociągów.
Urządzenia objęte umową: Infrastruktura okołoturbinowa; kolektory i układy technologiczne; układ wody
chłodzącej, magistrale ciepłownicze i uzupełnienia sieci cieplnej, na podstawie zamówień składanych w miarę
zaistnienia potrzeby ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 18DOZZ453 z
załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców.

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: 31/12/2021
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
Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na urządzeniach pomocniczych
nawęglania, odpopielania, gospodarki wodnej, instalacji odsiarczania, odazotowania i stacji rozład..
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mechaniczne wykonywane przy przenośnikach, zwałowarko –
ładowarkach, wywrotnicach wagonowych, podajnikach, kruszarkach, wózkach wygarniających, szczapołapach,
separatorach, próbopobierakach, elektrofiltrach, filtrach, zbiornikach retencyjnych, zbiornikach reakcyjnych,
wymiennikach jonitowych, zbiornikach wody i chemikaliów, osadnikach, rękawach załadowczych, instalacjach
odpopielania, sprężonego powietrza, odpylania, zraszania, biomasy, grzewczych, odkurzania, odpylania,
wentylacji i sprężonego powietrza, oraz pompach, osuszaczach, mieszadłach, sprężarkach i rurociągach, na
wszystkich ich osprzęcie i armaturze, a w szczególności: naprawa, remont, usuwanie nieszczelności, wymiana
armatury i zużytych elementów, udrażnianie, zabezpieczanie antykorozyjne.
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Urządzenia objęte umową: Urządzenia i instalacje: obszaru nawęglania, odpopielania, mokrego odsiarczania
spalin wraz z kanałami spalin, magazynu gipsu, układu rozładunku i magazynowania kamienia wapiennego,
stacji przygotowania wody, oczyszczalni ścieków, hydroforni wody p. poż. i olejowni, na podstawie zamówień
składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 18DOZZ454 z
załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 10 do Instrukcji dla Wykonawców.

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: 31/12/2021
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
Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin
podpisania umowy.

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:
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis 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.
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:
— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,
— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w — art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub — art. 46 lub art. 48 ustawy z
25.6.2010 o sporcie (Dz.U. 2016 poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.
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— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej
osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy),
— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów,
— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
— który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na
podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
— w stosunku do którego otwarto likwidację.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się przychodem średniorocznym
w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres określonym na podstawie „Rachunku
zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania. Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu
podzielona przez liczbę lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych,
wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień
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wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku
publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje
średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.
Warunek jest identyczny, niezależnie, na które i na ile części zamówienia wykonawca składa ofertę/oferty.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wykażą się samodzielnie lub w konsorcjum
wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
- prac remontowych na układach ciśnieniowych parowych kotłów energetycznych (pyłowych, fluidalnych,
olejowych o mocy minimum 100MWt, o wartości sumarycznej netto 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy
złotych polskich) – warunek dotyczy 1. części zamówienia,
- prac mechanicznych na urządzeniach pomocniczych kotłów, o wartości sumarycznej netto 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych polskich) – warunek dotyczy 2. części zamówienia,
- prac mechanicznych na turbozespołach o mocy min 25 MWe, o wartości sumarycznej netto 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych polskich) – warunek dotyczy 3. części zamówienia,
- prac mechanicznych na maszynowni z urządzeniami pomocniczymi (infrastruktura okołoturbinowa), o wartości
sumarycznej netto 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych polskich) – warunek dotyczy 4. części
zamówienia,
- prac mechanicznych, na urządzeniach pomocniczych nawęglania, odpopielania, gospodarki wodnej i instalacji
odsiarczania i odazotowania, instalacji wody amoniakalnej, o wartości sumarycznej netto 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych polskich). Wykonawca nie musi wykazać się wykonaniem prac na wszystkich
wyżej podanych rodzajach urządzeń. – warunek dotyczy 5. części zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży wykaz prac na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 do Instrukcji dla wykonawców i do każdej pozycji wykazu prac
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie.
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac w zakresie opisanym powyżej mogą być:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa powyżej – inne dokumenty;
3) Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia
dowodów na prawidłowe wykonanie tych usług

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 złożenia wadium na etapie składania ofert w celu wybrania Wykonawców, z którymi
zostaną zawarte umowy ramowe.
Zamawiający może żądać złożenia wadium na zabezpieczenie oferty składanej w postępowaniu na wybór
Wykonawcy zamówienia jednostkowego.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki płatności określają wzory umów 18DOZZ450, 18DOZZ451, 18DOZZ452, 18DOZZ453, 18DOZZ454.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić
dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający
żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na 2 dni przed terminem
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono we wzorach umów 18DOZZ450, 18DOZZ451, 18DOZZ452, 18DOZZ453,
18DOZZ454 wraz z załącznikami.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w ramach przedmiotu zamówienia (w ramach umów
18DOZZ450, 18DOZZ451, 18DOZZ452, 18DOZZ453, 18DOZZ454) – Wykonawca złoży Oświadczenie
stanowiące załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców.

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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 10

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: 04/12/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
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W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, sala 501 w budynku biurowym
Elektrociepłowni Żerań, POLSKA.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://termika.eb2b.com.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459): „Jeżeli termin jest oznaczony
w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni
trzysta sześćdziesiąt pięć”. W przypadku wyznaczonego terminu związania ofertą 60 dni nie jest wymagana
ciągłość.

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:
Każdej ofercie przyznawana jest liczba punktów równa cenie oferty w zaokrągleniu do 2 miejsca po przecinku.
Zamawiający uszereguje oferty Wykonawców wg. cen ofert w kolejności rosnącej nadając nr 1 ofercie z
najniższą ceną oferty. Jeżeli więcej niż 1 oferta zawiera jednakową cenę oferty, każda z nich otrzymuje kolejny
numer i następne numery (przy jednakowej cenie wykonawcom będą nadawane numery pozycji w porządku
alfabetycznym w jakim występują nazwy tych wykonawców).
Zamawiający planuje zawrzeć umowy ramowe z 10 Wykonawcami w każdej części zamówienia, którzy
przedstawią najniższe ceny oferty w danej części. Jeżeli na pozycji nr 10 i kolejnych znajdzie się więcej niż
jeden Wykonawca z jednakową ceną oferty (przy jednakowej cenie wykonawcom będą nadawane numery
pozycji w porządku alfabetycznym w jakim występują nazwy tych wykonawców), Zamawiający zawrze w
tym przypadku umowy ramowe z Wykonawcami zajmującymi pozycje od 1 do 9 i wszystkimi Wykonawcami
zajmującymi pozycję nr 10 i następne z taką samą ceną oferty.
Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą pod rygorem nieważności powinny
być składane drogą elektroniczną poprzez Platformę Przetargową https://termika.eb2b.com.pl/ w zakładce
„Załączniki” w formie zgodnej z art. 10a ust. 5 Pzp, tj. sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji
zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze
wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej pod adresem internetowym https://
termika.eb2b.com.pl/
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

http://termika.eb2b.com.pl
https://termika.eb2b.com.pl/
https://termika.eb2b.com.pl/
https://termika.eb2b.com.pl/
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postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego
dokumenty dotyczą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 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.
Jednolity dokument sporządza się i składa w formie elektronicznej na platformie internetowej pod adresem
https://TERMIKA.eb2b.com.pl/, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.9.5.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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 (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2018

https://TERMIKA.eb2b.com.pl/
www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

