
https: / /bzp.uzp.gov.pl/ ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id=47...
Zespół, Szkół

Licealn_vch i Technicanych Nr 1
02-:;20 \:J .arszawa'  u l .  Wjśniowa 56
te|.  22 646 44 99,  fax 22 646 45 00

ogłoszenie nr 620384-N-20 1 7 z dnia 2017 -II -2f r'

, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1: Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu

Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 , ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa w okresie |'s.12.20|7

r. -31.12.2018 r.

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawv

Zamieszczanie ogłosz eniaz Zamięszczanie obowiązkowe

Ogloszenie doĘczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społe cznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaÓ minimalny procentowy wskaznik zatrudnięnia osób na|eŻącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz30Yo, osób zatrudnionych

ptzezzakJady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadzapodmioi, któremu zamawiający powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Inform acj e na tem at po dm iotu którem u zamawiający p o'wierzyVpowie rzyli p rowadzen ie
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postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

Nie

JęŻe|itak, naleŻy wymienió zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nię

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: ZespóŁ Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, krajowy numer

identyfikacyjny 18045600000, ul. ul. Wiśniowa 56,02520 Warszawa' woj. mazowieckie,

państwo Polska, te|.22 6464498,99 w, 14, e-mail sebetarz@staff.edu'pl, faks 226 464 500,

Adres strony internetowej (URL) : www.staff.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻnauzyskaÓ dostęp do narzędzi iurządzeń|ub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (ieżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania' w tym w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania z

zamawtającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeptowadzenle

postępowania odpowiadają pozostatizamawiający, cry zamówienie będzie udzielane przęz

każdego z zamawiaj4cych indywidualnte, cry zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

r ze cz p o zostały ch zamaw iaj ący ch) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranic zony)pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
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pod adresem (URL)

Tak

www.staff.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.staff.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony. więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na|eży przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nię

Inny sposób:

Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Tak

Irrny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Siedziba zamawiającego: ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystani aznarzędziiurządzeń lub formatów
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plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimoŻnauzyskać pod

adresem: ruRL)

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Dostawa energii cieplnej do budynku

Zespołu SZkół Licealnych i Technicznych nr 1 , ul. Wiśniowa 56,0f-520 Warszawa w okresie

15.12.2017 r. - 3l .12.2018 r.

Numer referencyjny: ZSLiT lZPZl2\I7

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamowienie podzielone jest na części:

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiaiący zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

4 z13

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,

13:|Ą



htĘs: l lbry.uzp,gov,pU ZP 4}0Podgladopublikowanego.aspx?id:47...

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego . określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu SZkół Licealnych i Technicznych nr 1

, ul. Wiśniowa 56, 0f-520 Warszawa w okresie 15.12.20|7 r. _ 31 ,I2.20I8 r.

II.5) Główny kod CPv: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartośó bez VAT: 232060.64

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamiczne7o systemu zakupów - szącunkowa ccłłkowitą

maksymalna wartość w catym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamiczne7o

Systemu zakupów)

II,7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu' wielkości lub zakresu oraz waruŃów na jakich zostaną udzielone

zamówięnia,októrychmowawart.67ust.  1pkt6lubwart.134ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) okreso w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach lubdniach:

tub

data rozpo częcia: lub zakoitczeniaz 20|8-12-3 I

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONqMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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ilI. 1) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej' o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków:

ZamawiĄący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rea|izacji

zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreŚlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Nie ZamawiĄący przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo POTWIERDZENIA,ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wyk|uczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie

III.4) WYKAZ oŚWIADCZBŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

PoTWIERDZENIA 0(0LICZNOŚCI, o KToRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

ru.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

PoTWIERDZENIA oKOLICZNoŚCI. o KToRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

[I.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w POSTEPOWANIU:

rrl.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJT:

III.6) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA OK0LI]ZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz cenowy _wzor druku stanowi zał4czntknr 1 do OFERTY oruz;b) oświadczęnie

potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art.

24 ust 1 Ustawy - wzor druku stanowi zał'ączniknr 2A do oFERTY lub c) oświadczenię w

zwtązkuzart.24 ust. 8 Ustawy, tj. o istnieniu podstaw do wykluczenia, o których mowa w art'

24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz I6-f0 lub ust. 5 Ustawy i podjętych środkach zaradczych wraz z

przedstawieniem odpowiednich dowodów- wzór druku stanowi załączniknt 28 do oFERTY.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie oŚwiadczenie, o którym mowa w lit b) lub

c), składa kaŻdy wykonawca' Zgodnie z art.24 ust. l 1 Ustawy, Zamawiający wymaga od

wykonawcy złoienia w terminie trzęch dni od dniazamtęszczęniaptzęzzamawiającego na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy do ztozęniabęz

wezwania zamav,nającego: a) oświadczenia o przyna\ezności lub braku ptzyna|eŻności do tej

samej glupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007l o ochronie

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U . z 2017 , poz, f29 ze zm') z innymi wykonawcami

biorącymi udział w postępowaniu - wzór druku stanowi zał.ącznik nr 3 do OFERTY. W

przypadku składania oferty ptzęZ wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi

7  2 1 3
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SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPrS

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

IY.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podaó informacje na temat udzielania za|tczek:

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złoienie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŻenie oferty wariantowej

Nie

Złożrcnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym zŁoŻenięmofeĘ

zasadniczej

Nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanązaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)
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Liczba wykonawców

Przewidywana minimaln a |iczba wykonawców

Maksymaln a Iiczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawcÓw:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta.'

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej :

Pruewidziana maksymal na |iczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zarrńwienie obejmuje ustanowienie dynamic Znego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązanieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowejĄnamicznego systemu zakupów dopuszczasię złoienie ofert w

formię katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informĄi potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem)

Nalezy podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych waftości' wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elęktronicz tej or az j aki będzie termin ich udo stępnienia :

Informacje doty czące przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elęktronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczqce wykorzystywanęgo sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie poł4czeń:

Wymagani a doty czące rej estracj i i identyfi kacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nie złoiyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń:

W.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 85,00

termin płatności15,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedurY, o której mowa w art. 24aaust.1

nieograniczony)

Tak i

ustawy Pzp (przetarg

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjnyn partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

201'7-rt-22,10213
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

b ez przepr owadzenia ne go cj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia|iczby ofert:

Nalezy podaó informacje na tęmat etapów negocjacji (w tym |iczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagańzanawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawi|itozwiqzartia stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zanawiający przewiduje

nagrody:

WsĘpny harmono gram postępowania :

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozlitązań:

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu.:

Informacje dodatkowę:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
/

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, ktorym muszą

odpowiadaó wszystkie ofeĘ:

Podział' negocjacji na etapy w cęlu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoptzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówięnia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagani a te chni c zne ur ządzeń informatyc zrty ch

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zŁoĘIi nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zanknięcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej rrmowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagani a doĘ czące zabezpieczęnia nalezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje się istotne zmiany postanowi eń zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowad zenia zmian:

IV.6) INF'ORMACJE ADMINISTRACYJNE

N.ó.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy)..
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017- 1 1 -30, godzina 1 0:00,

Skrócęnie terminu składania wniosków, zewzględuna pilną potrzebę udzielęnia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony' negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazaó powody:

Język lub języki, w jakich mogą byó sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczęnie do udziału w

postępowaniu

Iv.ó.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących zbudż.etuUnii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub częŚci zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeż,e|i Środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierza| przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

INFORMA
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