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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225749-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Układy smarowania olejem
2019/S 093-225749

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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 225878469
E-mail: mariusz.madej@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: https://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: https://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:
Zabudowa zamkniętych układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w
Elektrociepłowni Żerań
Numer referencyjny: 19DOZZ052

II.1.2) Główny kod CPV
42113150

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:mariusz.madej@termika.pgnig.pl
www.termika.pgnig.pl
https://termika.eb2b.com.pl
https://termika.eb2b.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Zabudowy zamkniętych
układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ052 stanowiącym załącznik
nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców.

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: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Elektrociepłownia Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Zabudowy zamkniętych
układów chłodzenia oleju turbinowego turbozespołów Tz-11, Tz-12 oraz pomp EPZ w Elektrociepłowni Żerań.
Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi opisanymi w Dokumentacji koncepcyjnej „Koncepcja
zamkniętego układu chodzenia oleju dla układów Tz-11, Tz-12 w EC Żerań” numer archiwalny EC Żerań
ECZ-18133-C („Dokumentacja koncepcyjna”) oraz wymaganiami technicznymi zawartymi w Wzorze Umowy
19DOZZ052.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ052 stanowiącym załącznik
nr 4 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: 02/09/2019
Koniec: 14/12/2020
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



Dz.U./S S93
15/05/2019
225749-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

15/05/2019 S93
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

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,
— wykonawcę 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 dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
— 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,
— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
— w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy musza wykazać, że spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu - posiadają zdolności
techniczne lub zawodowe, tj.:
a) wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1
zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót montażowych układów pomocniczych turbozespołów o
wartości zamówienia powyżej 1 500 000 PLN,
b) wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia
na dostawę i montaż płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła o mocy nie mniejszej niż 2MWt.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie III.1.3, Zamawiający
zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to
w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3 ppkt a i b złożony na formularzu stanowiący
załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące
wykonanych zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa
powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt a i b –
oświadczenie wykonawcy. Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest
zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone przez Wykonawcę w wysokości 10 % ceny
oferty brutto, zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy 19DOZZ052.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały zawarte we wzorze umowy 19DOZZ052.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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 dwa dni przed terminem
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy 19DOZZ052.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny
ofert, dla każdej z części przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie
do przepisów art. 91a–91e ustawy Pzp.

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: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
PGNiG Termika SA, Elektrociepłownia Żerań w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, POLSKA, budynek biurowy,
sala 148

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej i złożona za pomocą
Platformy przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami
składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii

https://termika.eb2b.com.pl/
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poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
Wykonawcę. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski.
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 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
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
postępowaniu, składa w oryginale w formie elektronicznej także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,
podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa w
oryginale w formie elektronicznej 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.
Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców (wizję lokalną miejsca przyszłych prac), które odbędzie się
29.5.2019 r. na terenie EC Żerań w Warszawie przy ul. Modlińska 15, POLSKA. Spotkanie o godz. 10:00 na
portierni.
Zgłoszenia do wizji należy przysłać w terminie do 27.5.2019 r. do godz. 14:00 pocztą elektroniczną pod
adresem janusz.dziurski@termika.pgnig.pl 
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

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

mailto:janusz.dziurski@termika.pgnig.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019
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