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ogłoszenie nr 642443-N-2018 z dnia 2018-10.30 r.

' Zesprń| Szk l Licealnych i Technicznych nr 1: Dostawa energii cieplnej do budynkÓw Zespołu

Szk ł Licealnych i Technicznych nr 1 w okresie 01.01'20l.9 n _ 3I.12.2019 n

oGŁoszENIE o ZAMÓWIENIU. Dostawy

Zamieszczanie o głoszenia : Zamie szczanie obowiązkowe

Ogloszenie doty czyz Zarn wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub progranu wsptÓ|Iinansowanego ze środk w 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

realizowały zamtlwienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osÓb będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zattudnienia osÓb naIeŻących do jednej lub więcej

kategorii, o ktÓrych mowa w art. 22 ust, 2 ustawy P,p, nie mniej szy niŻ 30o^, osÓb zatrudntonych

ptZęZ zal<ł'ady pracy chronionej lub wykonawcÓw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P ostęp owanie p rzep ro w adza centraln y zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, ktÓremu zamawiający powierzyUpowierzy|i

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacj e na temat podmiotu ktrÓremu zamawiający powie rzyupowierzyli prowadzenie

201 8- l0-30,  09:3 II z 14

W



hĘs://bzp.uzp. gov.pl/zP400Podgladopublikowanego.aspx?id=...

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie pruez zamawiających

Nie

JeżeLi tak, na|eĘ wymienió zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontałlów wraz z darrymi

do kontaktów:

Postępowanie jest plzeprowadzane wspó|nie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zanrawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAz\ilA I ADRES: Zespół Szkół LiceaĘch i Technicznych nr 1, krajowy numer

identyfikacyjny 18045600000, ul. Wiśniowa 56 ,02-520 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 2f 6464498,99 w. 14, , e-mail Boguslawa.Gronczynska@tml.edu.pl, , faks

226 464 500.

Adres strony intemetowej (URL): wwwtrnl.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres shony internetowej pod którym można uz7skaó doĘp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

|, 2) R:oDzAJ zAMAwIAJĄcEGo: Administracja samorządowa

I.3) wsPÓLNE UDZIELAIYIE ZAMÓWIENIA (eżeli dotyc4l)z

Podźał obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania poĘpowania z zamawiającymi

z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (<tóry z zanaitających jest odpowiedzialny

za ptzeptowadzeńie poĘpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane ptzszkażAego z
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zamawających indywidualnie' czf Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiaj ących) :

I.4)KOMUMKACJA:

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

Tak

www.frn1.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zanrieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.trnl.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresen

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adręs

Dopuszczonejest przesłanie ofert lub wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposÓb:

Nie

I,ury sposÓb:

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

w inny sposrÓb: 
r

Tak
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Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

siedziba zamawiającego: ul. Wiśniowa 56 ' 0f-520 Wmszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów p|ikóq

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny doĘp do tych narzĘdzi możnauzyskac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

il.1) Nazwa nadana zamÓwieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej do budynkÓw

Zespołu SZkÓł Licealnych i Technicznych nr 1 w okresie 01.01.2a|9 t _ 31 .Lf .20|9 r,

Numer referencyjny: ZSL|T I I ZP 1 120 18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam wienia: 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 sk|adać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

i

Maksymalna |iczba części zamÓwienia, na ktÓre może zostać udzielone zam wienie jednemu
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wykonawcy:

II.4) KrrÓtki opis przedmiotu zamÓwienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, ustug lub robÓt

budowląnych lub o|creślenie zapotrzebowanią i wymagan ) a w przypadku partnersfwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboĘ

budowlane: Dostawa energii cieplnej do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1

w okresie 01.01 .2019 r. - 31.12.2019 r.

n.o GłÓwny kod CPV: 09300000.2

Dodatkowe kodv CPV:

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

zamÓwienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w pr,ypadlu umÓw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow _ Szacunkowa catkowita

maksymalna wartość w catym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupÓw)

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

art. t34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu otazwarunkÓW na jakich zostan4udzielone

zamÓwienia, o ktÓrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okres, w kttÓrym realizowane będzie zamilwienie lub okres' na ktÓry została zawarta

umowa ramowa lub okres' na kt ry został ustanowiony dynamiczny system zakupÓw:
!

miesiącach: lub dniachz
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lub

data rozpoczęcia: 20 1 9-01 -0l lub zakończenia: 20|9 -|2-3 I

IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWIITYM.

EKONOMICZT{YM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI.1) WARI'JNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

ilI.l.l) Kompetencje |ub uprawnienia do prowadzenia okreśIonej dzia|a|ności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

IIL1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

okeślenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okeślenie warunków:

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

do udziatu w posępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy reaIizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

ustawy Pzp Nie Zamawiający ptzewiduje nasĘpujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ oŚWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo PoTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunktiw udziału w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriÓw se|ekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚWIADCZEN LUB DoKUMENTow o SKŁADANYCHPRZEZ

wYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIEZAMAWIAJACEGO w CELU

PoTWIERDZENIA OKoLICZNoŚCI, o KToRYCH MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZPZ

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCZEN LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PF(ZF,Z

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

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

USTAWY PZP

III.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow IJDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) wYKAz oŚwIADCZnŃ run DoKUMENTow SKŁADANYCH PF(ZF-Z

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 W pkt III.3) - III.6)

1. oświadczenie wykonawoy potwierdzające brak podstaw do wykluczęnia z postępowania na

podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzor druku załącznlk nr 2 do SIWZ). W przypadku podmiotÓw

występujących wspÓlnie oświadczenię składa kuŻdy wykonawca. 2. oświadczenie wykonawcy
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dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.lpkt 13-14' 16-20 Ustawy (wzór

druku załącznik nr 3 do SIWZ). oświadczenie składa wykonawca, którego doĘczą podstawy

wykluczenia wymienione w ań. 24 ust.lpkt 13-14, 16.20 Ustawy. W przypadku podmiotów

' występujących wspólnie oświadczenie składa ka:zdy wykonawca 3. Formularz cenowy - wzór

druku załączrrik rrr 4 do SIWZ 4' PeŁromocnictwo (o ile dotyczy). 5' oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

ustawie z dnia 16 lutego 2o07r' o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z2018,poz.

798) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu . wykonawca składa, bez

wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszrzenia przez zamawiającego na stronie

intemetowej informacji, o klórych mowa w art. 86 ust' 5 Ustawy _ wzór druku załączrrik nr 5 do

SIWZ. W przypadku składania oferĘ ptzez wykonawców występujących wspólnie

oświadczenie musi złożyć kużdy wykonawca.

SEKCJATV: PROCEDURA

N.1) OPrS

N.1'1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podaó informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów e|ektronicznych |ub dołączenia do

ofert kata|ogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złoźenie ofeń w postaci katalogów elekhoniczrrych lub dołączenia do ofeń

katalogów elektroniczrych: l

Nie
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Informacje dodatkowe:

Iv.l..s.) Wymaga się złoienia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złoŻ-enie oferty wariantowej

ZłoŻęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoieniem oferty zasadniczej:

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawcÓw, kt rzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony' negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcÓw

Przewidywana minimaln a Liczba wykonawcÓw

Maksymalna liczba wykonawcÓw

Kryteria selekcj i wykonawcÓw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup w:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ogtaniczenie liczhy uczestnikÓw umowy ramowej:

Przewid ziana maksymalna liczba uczestnikÓw umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

ZarnÓwięnięobejmujeustanowieniedynamic7.negosystemuzakupÓwii

Adres strony internetowej, na ktÓrej będą zalnieszczone dodatkowę informacje doĘczące

dynamicanego systemu zakupÓw. 
,
: !
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupÓw dopuszc za się zł'oŻente ofert w

formie katalogÓw elęktronicznych:

Przewiduje się pobranie zę złoŻonych katalogÓw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzęnia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznęgo systemu zakupÓw:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidzianejest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony internetowej' na ktÓrej aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elemenĘ, kt rych wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamÓwienia:

Nalezy podać, ktÓre informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

otazjaki będzie tqmin ich udostępnienia:

Informacj e dotyc zące 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 post4pieri):

Informacje dotyczące wykorzystywanego Sprzętu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji

technicznych w zakresie połączen:

Wymaganta doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawcÓw w aukcji elektronicznej:

Informację o liczbie etapÓw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' ktorzy nie zł'oĘli nowych postępie , zost aną zakwalifikowani do następnego
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etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

. tv.z) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY,2,2) Kryteria

Iv.2.3) Zastosowanie proceduĘl o kt rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

Iv.3) Negocjacie z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjaejiz ogloszeniem

Minimalnę wymagania, ktÓre muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest z.astrzezenie prawa do udzielenia zamÓwienia na podstawie ofert wstępny chbez

prz eprow adzerua ne gocj acj i

Przęwidziany jest podział' negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby 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 wymag an zamawiającego lub inform acjao sposobie uzysk ailatego opisu:

t ,
Informacja o wysokości nagrÓd dla wykonawcÓw, L<tÓtzy podczas dialogu konkuręncyjnego

2018-10-30,  09:31

Krvteria Znaczęnię

cena 60,00

czas reakcji na sprawdz.erue prawidłowości wskazari układu pomiarowo.

rozliczeniowego w miejscu jego instalacji
40,00
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prze.lstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, j eie|i zamavńająsy przewiduje

nagrody:

. Wstępny harmonogram poĘpowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczrnta|iczby rozwiązal:

Należry podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówieńa definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadaó wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczerriu liczĘ ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kĘńeńów oceny ofeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na któĘ będzie prowadzona licytacja elekhoniczna:

Adres strony intemetowej, na klorej jest dostępny opis przedmiotu zamówieńa w licytacji

elekhonicznej:

Vfomagania dotyczące Ęestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektrończrrej, w tym

wymagania technicme urządzeń informatycznych:

Sposób posĘpowania w toku licytacji elekfuoniczrrej, w tym określenie minimalnych wysokości

posĘpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji eleknonicanej i czasie ich trwania:

Czastrwania: 
rl
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Wykonawcy, ktÓrzy nie złożyli nowych postąpieri, zostaną zalcwalifikowani do następnego

etapu:

. Termin składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w licytacji elektroniczrrej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktÓfe zostaną wprowadzone do treści zawieranej rrmo\ły w

sprawie zamÓwienia publicznego, albo ogÓlne warunki umowy, albo wzÓr umowy:

Wymagania doĘ czące zabezpieczeria naleĘtego wykonarria umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.$ ZMIAI\AUMOWY

Pnewiduje się istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treści oferĘ' na

podstawie ktrÓrej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

NaleĄ wskazać zakres, charaktet zmian otaz wuunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMIMSTRACYJNE

IV.6.1) SposÓb udostępniania informacji o charakterze poafnym (jeżeli doĘczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk|adania ofert |ub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-08, godzina: l0:00,

SkÓcenie terminu składania wnioskÓw, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamÓwienia

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

201 8- 10-30. 09:3 113  z L 4

ftr*(



https: l lbzp. uzp. gov.p ll ZP 40OP odgladopublikowanę go' aspx?id:. . .

Wskazać powody:

Ię,yklub języki, w jakich mogę być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczęnie do udziałir 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 zamÓwieniao w przypadku

nieprzyznania środkÓw pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraiz niepodlegających

zwrotowi środkÓw z pomocy udzielonej przez paristwa członkowskie Europejskiego

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

całości lub częś ci zamÓwienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zam wienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamÓwieó na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktÓre

zamawiający zamierzał przeznacryć na sfinansowanie całości lub części zamtÓwienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I . INFoRMACJE DOTYCZACE OFERT CZ IOWYCH
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