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ogłoszenie nr 632635-N-2017 z dnia2017-I2-I4 r.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ Do

BUDYNKU ZEsPoŁU 1ZKDŁLICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 w wARsZAwIE

N/iIF-szCZĄcEGo sIĘ PRZY UL wIŚNIowEJ 56 w oKRESIE 01.01.2018 r. _3I.|2.2018 r.

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU. Dostarw

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

O głoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zak|ady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalnośó' lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących czlonkami

grup społe cznie marginalizowanych

Nie

Należy podaó minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób naLeżącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy rLiŻ 30yo, osób zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr ow adza centralny zam awiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmioto któremu zamawiający powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyUpowierzyli prowadzenie
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ieżrc|itak,naleĘ wymienió zamawiĄących,I<tórzy wspólnie przeprowadzająpostępowanię oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zama:wiającymi 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 numęr

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

państwo Polska, te|.22 6464498,99 w. |4, ę-mail sekretarz@staff.edu.pl, faks 226 464 50O.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻnauzyskaó dostęp do narzędziiurządzeń|ub

formatów plików, którę nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracj a samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy)z

PodziaŁ obowipków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamavttającymiz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest

odpowiedzia|ny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeptowadzenie

postępowania odpowiadająpozosta|izamawiaj4cY, c4 zamówienie będzie udzielane ptzez

kazdego z zanawiaj4cych indywidualnie, czy zamówięnie zostanię udzielone w imieniu i na

r zecz p o zostały ch zamawiaj ący ch) :

r.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
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pod adresem (URL)

Tak

www.staff.edu.pl

Adres strony internetowejo na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.staff.edu.pl

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

pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczotty,pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych rLarzędzimoŻnauzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: DoSTAWA ENERGII CIEPLNEJ Do

BUDYNKU ZESPoŁU sZKoL LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 w WARSZAWIE

MIE1ZCZĄCEGo SIĘ PRZY UL WIŚNIoWEJ 56 W oKRESIE 01.01.2018 r. _ 31 .I2,20I8 r.

Num er referencyj ny z ZSLLT I ZP 3 I 20 1 7

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zarnóvnęnie podzielone jest na części:

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moż,ezostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

!

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego . określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ
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budowlane: DoSTAWA ENERGII CIEPLNEJ Do BUDYNKU ZESPOŁU sZKoŁ

LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGo SIĘ PRZY UL

WIŚNIoWEJ 56 W OKRESIE 01.01.2018 r. - 3I,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):

Wartość bez VAI: 2|43|9.4I

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego Systemu zakupów _ szacunkowa całkowita

maksymalną wartość w catym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

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. ó pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostanąudzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust.  lpkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

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

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpo częciaz lub zakoitczeniaz 2018.12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
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m.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) Zdolnośó techniczna lub zawodowa

określenie warunków:

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

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy reaLizacji

zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w ań. 24 ust.1 ustawy Pzp

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

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZuZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGO PoTWIERDZEN IA, ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARI']NKI aDzIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

furł
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III.4) WYKAZ oŚwr.łDczEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PP(aF,Z

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

PoTWIERDZENIA 0K0LICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZPz

ilI.s) WYKAZ oŚwr,ł.oczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRj/,FjL

wYKoNAwcĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

PoTWIERDZENIA 0KOLICZNoŚCI, o KToRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uozlAŁU w PoSTEPoWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwra.oczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRaEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNoŚCI, o KToRYcH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty: a) formularzcęnow _wzor druku

stanowi załącznik nr 1 do OFERTY oraz;b) oświadczenie potwierdzaj4cego brak podstaw do

wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawi e art,24 ust 1 Ustawy - wzór druku

stanowi zaŁącztik nr 2A do oFERTY lub c) oświadczenię w związku z art. 24 ust. 8 Ustawy,

tj. o istnieniu podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i |4 oraz 16-20

lub ust. 5 Ustawy i podjętych środkach zaradczychwrazZprzedstawieniem odpowiednich

dowodów- wzór druku stanowi załączniknr 2B do oFERTY W przypadku podmiotów

występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w lit b) lub c), składa każdy

wykonawca. Zgodnie z art.24 ust. 11 Ustawy, Zamawiający wymaga od wykonawcy złoŻenia

w tęrminie trzechdni od dnia zamieszczenia ptzęz zamawiającego na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy do złoŻeniabezwezwaniazamawiającego:

a) oświadczenia o przynaleŻności lub braku przyna|eżmości do tej samej grupy kapitałowej (o

której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumęntów (t. j.

Dz.U. z2017,poz.229 ze zm.) z innymi wykonawcami biorącymiudział' w postępowaniu .

wzór druku stanowi zaŁączniknr 3 do OFERTY. W przypadku składania oferty pTzez

wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi złożyÓkaŻdy wykonawca.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania za|iczek

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

ofert katalo gów elektronicznych :

Nie

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

katalo gów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŻenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŻeniemofeĘ

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonapców,którzy zostanązaproszeni do udzialu w

postępowaniu

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

innowacyjne)
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Liczba wykonawców

Przewidywana minim alna liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawatta:

Czy przewiduje się ogtaniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P t zęwidziana maksymal na liczb a uc z e stników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamic znego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązamieszczonę dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert w

formie katalogów elektronicmych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznychinformacji potrzebnych do

sporządzenia ofęrt w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja 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:

9  z 13 201742-14.09:08
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości' wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podaó, którę informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elęktronicznej oraz jaki będzie tęrmin ich udostępnienia:

Informacj e doĘ czące przebie gu aukcj i elektronicznej :

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczqce wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

WymaganiadoĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nie złoĘIi nowych postąpień' zostan4 zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.z.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Iv.2.3) Zastosowanie procedurYo o której mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

Kryteria Znaczenię

lena 55,00

Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazanukładu pomiarowo-

rozliczeniowego w miejscu jego instalacji
20,00

:ermin płatności 15,00
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Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przęvńdziane jestzastrzeŻenię prawa do udzieleniazamóvmenia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzenia ne go cj acj i

Ptzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ogtaniczenta|iczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym Liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirczvńązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeie|i zamawiajqcy przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia|iczby rozvviązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie ofeĘ: 
i

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcychnegocjacjompoprzez

zastoso1vanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

7-12-14.09:08l l z 13
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania technic zne ur ządzeń info rmaty c zny ch:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji ęlektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt&zy nie ztoĘ|i nowych post4pień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaŁuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanq wprowadzone do treści zawierunej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, a|bo wzót umowy:

Wymagani a doty czqce zabezpieczenia na|eĘtego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazaó zakres, charakter zmian oraz warunki wprowad zęnia zmian:

TV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017 -12-21, godzina I 0 : 00,

Skrócenie terminu składania wniosków, zewzg|ęduna pilną potrzebę udzielenia zamówięnia

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

Wskazać powody:

Ję'yk lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Iv.6.3) 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 zbudżetuUnii 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, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozrvojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznaczyś na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu pruyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:
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