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Ogłoszenie nt 6l4664-N-2019 z dnta2019-10-25 r.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1: Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiśniowej

56 w okresie od 01.01 .2020 r. do 31.12.2020 r.

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

O głoszenie doĘ czy z Zamów ienia publiczne go

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan§owanego 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 jednosteĘ które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

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

ptzezzal<łady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAIilIAJACY

Postępowanie przeprow adza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierryVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaiący powierzyUpowierzyli prowadzenie

postępowania:

P ostępowanie j es t przep rowa dzane ws pólnie przez zam awiaj ących

Nie

Jezeli tak, należy wymienić zamawiających,którzy wspólnie przeprowadrąą postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe nrrmęry identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

\il 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

idenĘfikacyjny 18045600000000, ul. Wiśniowa 56 ,02-520 Watszawa, woj. mazowieckie,

pństwo Polska, tęL.22 6464498,99 w. 14,, e-mail Boguslawa.Gronczynska@tml.edu.pl, , faks

226 464 500,

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internętowej pod którym można uzyskać dostęp do natzędzi i lltządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMA\ryIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego ptzeprowadzarlia

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania zzanawiającymi

z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest odpowiedzialny

zaprzeprowadzęnię postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeptowadzęnie postępowania

W,/-



https: l lbą.uą.gov.pl/ ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:.,.

odpowiadają pozostali zamawiający, c4 zamówienie będzie udzielane przęzkuZdego z

zamawiĄących indywidualnie, cz! zaffrcwienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz

pozo stały ch zarnaw iaj ący ch) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

www tml.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www tml.edu.pl

Dostęp do dokumentów zpostępowania jest ograniczony - więcej informacji można uryskać

pod adresem

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na|eĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

w inny sposób:

lhŃ
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Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plikóq

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,peŁny, bezpośredniibezpłńny dostęp do tych narzędzimożnauzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Dostawa, przesył i dystrybucja energii

cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie mieszczącego się przy uI.

Wiśniowej 56 w okręsie od 01 .0I.2020 r. do 3 L12.ż020 r.

Numer referencyj n y : zp l zslitl 20 l 9

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można skladać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

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

rvykonawcy:

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 roboty

budowlane: Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu Szkół Licealnych i

Technicznych nr 1 w Warszawie mieszczącego się prry ul. Wiśniowej 56 w okresie od 01.01 .2020

r. do 31.12.2020 r,

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamalłiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa cąłkowita

maksymalnawąrtość w całym olcresie obowiqzlutlania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

lI.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówieńo o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub w

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówięnia, o którychmowawart.67 ust. 1pkt6lubw art.I34 ust.6pkt3 ustawy Pzp:

6&
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II.8) Okres, w którym realżowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

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

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęciaz 2020-01--0l lub zakończeniaz 2020-12-3I

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: II\FORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINAN§OWYM I TECHNICZNYM

ilI. 1) WARUNKI aDZIAŁU w PosTĘPowANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie waruŃów:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków:

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

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności prry realizacji

zamówieniawTM z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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 Załnawnjący przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

l#rł
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYC H PRZF,Z WYKONA\ilCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

sELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenill oraz spełnianiu warunków udzialu w

postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA W ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH Pp(ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA w ART.25 UsT. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uuzIAŁU w PoSTĘPo\ilANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MowA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTA\ilY PZP

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

Mr*
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1. Oświadczęnie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczelia z postępowania na

podstawie urt. 24 ust 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku podmiotów

występujących wspólnie oświadczenie składa kuZdy wykonawca. 2. Oświadczenie wykonawcy

dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.lpkt l3-I4,16-20 Ustawy (wzór

druku załącznlk nr 3 do SIWZ). Oświadczenie składa wykonawca, którego dotycząpodstawy

wykluczenia wymienione w afi. 24 ust.lpkt I3-I4, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów

występuj ących wspólnie oświadczenie składa kuZdy wykonawca 3 . Inform acja o częściach

zamówienia, których wykonanie wykonawcazamterzapowierzyć podwykonawcom (wzór

druku zńączniknr 4 do SIWZ). 4. Formularz cenowy -wzór druku zńączniknr 6 do SIWZ 5.

Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).6. Oświadczenie o przynalezności lub braku prrynależności do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007t. o ochronię

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z20I9 L poz.369 ze zm.) z innymi wykonawcami

biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bezwezwarlia, w terminię trzech dni od

dnia zamięszczęnia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w

art. 86 ust. 5 Ustawy -wzót druku załącznlknr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez

wykonawców wy stępuj ących wspólnie o świadczenie musi ńoĘ ó kńdy wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówienia : 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

NaleĄ podać informacje na temat udzielania zaliczęk:

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

ofeń katalo gów elektronicznych:

l,&r/
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Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofen

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się zlożenia oferĘ wariantowej:

Dopuszcza się złozenie oferĘ wariantowej

Złożenię oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymńożeńem ofeĘ zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców.,którzy zostaną zapro§zeni do udzialu w

postępowaniu

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

Liczba wykonawców

Przewidywana minimaln a liczba wykonawców

Maksymaln a Itczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Umowa lamowa będzie zawarta:

Cry przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P rzew tdziarla maksymal na liczb a ucze stników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zarnowrcnie obej muj e u stanowi eni e dynamiczne go sy stemu zakupów :

W/



Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektroniczrrych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznychinformacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest prz€prowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem) Nie

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

NaleŻy wskazaĆ elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

NaleĄ PodaĆ, które informacje zostanąudostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji ęlęktronicznej i jakie będą waruŃi, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,ronviązańi specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

WYmagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

lłrł
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czas trwania:

Czy wykonawcy, Iłórzy nie złoĘIi nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie proceduryo o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Ptzęwidziane jest zasttzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidziarty jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w łm liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

Kryteria 7 rąvZ,glllf

Cena 60,00

Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego w miejscu jego instalacji
10,00

B ezpłatne włączenia i vrryłączenia ciepła w roku na wnio sek zamawtające go 30,00

p4
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zarrrawiĄącego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamavńĄący przewiduje

nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozvńązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie ofeĘ :

Podziń negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoptzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IY.4) Licytacj a 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 eleklronicznej, w tym

Plł
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wymagani a techni c zne uT ządzeń informatyc zny 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,którą, nie ńoĘIi nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i waruŃi zamknięcia licytacji elektronicznej:

lstotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzonę do treści zawieranej rrmowy w

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

Wymagania doty czące zńezpieczenia nalezytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazać zakłes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Mlń
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IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019- 1 1 -05, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(y zetar g nie o granicz ony, pr zetarg o grani czony, ne g o cj a cj e z o gło szeni em) :

Wskazać powody:

Ięzyk lub języki, w jakich mogą byó sporządzanę ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofeńą: 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 zbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

nvrotowi 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 rozwojowe, które

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

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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