
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg
ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ochota
Adres pocztowy: ul. Radomska 13/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Zwierzchowska
E-mail: sekretariat@dbfo-ochota.waw.pl
Tel.: +48 226590561
Faks: +48 228226886
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dbfo-ochota.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dbfo-ochota.waw.pl/zamowienia/zamowi
enia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowie
nia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i
placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla DBFO-Ochota
m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09320000 Para, gorąca woda i podobne produkty

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i
zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy.
Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy
pomocy sieci ciepłowniczej. Wykaz placówek wraz z planowanym szacunkowym
zużyciem energii cieplnej w każdej z placówek został dołączony do dokumentacji
przetargowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 873 170.73 PLN

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 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy, w
placówkach zlokalizowanych w dzielnicy Ochota. Wykaz placówek został dołączony
do dokumentacji przetargowej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i
zakup energii cieplnej dla 30 szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.
st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st.
Warszawy. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej
wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Planowane zapotrzebowanie na energię
cieplną dla 30 obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie jego trwania
zostało oszacowane na 136 971,32 GJ, jednak rzeczywista ilość zakupionego
ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb
Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w celu sprawdzenia prawidłowości
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze
stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 873 170.73 PLN
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 31/12/2022
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
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia
31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od dnia 1 września 2020
r.

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:
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania
energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755,
z późn. zm.);
b) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej,
polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na
świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania ciepła, tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym
okresie wykonywania przedmiotu zamówienia
(w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
Uwaga!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający
wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku łącznie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumentacji przetargowej w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Ponadto Zamawiający
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

informuje, że:
1. dopuszcza zmianę cen jednostkowych w przypadku zmiany cen i stawek opłat
wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2. wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
— jeżeli zmiany wskazane w lit. a–c będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 09/07/2020
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: 09/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Radomskiej
13/21 w Warszawie, wejście I, piętro II, pokój nr 204.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W otwarciu ofert udział wezmą członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert
jest jawne,Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego:
formularz JEDZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez
Wykonawców – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, składa JEDZ dotyczący każdego z podwykonawców.
3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
Zamawiający będzie żądał przedstawienia:
a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki; lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii
cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; dokument należy
złożyć w formie kopii elektronicznie poświadczonej „za zgodność z oryginałem”;
b) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na
przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub
Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na
świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania ciepła, tj. do obiektu Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie
wykonywania przedmiotu zamówienia – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 9 do SIWZ – (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej);
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych.
4. Szczegóły dotyczące złożenia ww. dokumentów zostały zawarte w dokumentacji
przetargowej (SIWZ).
5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o
wartości 50 000,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w
dokumentacji przetargowej (SIWZ).
6. Termin związania ofertą: 2 miesiące, co oznacza 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
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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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z rozdz. VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
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