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PYTANIA WSTĘPNE
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura ograniczona
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Dialog konkurencyjny
Partnerstwo innowacyjne

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Węglowa 5
Miejscowość:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Michał Krzeminski
Tel.:
+48 447377351
E-mail:
michal.krzeminski@gkpge.pl
Faks:
Kod NUTS PL43
Adresy internetowe:
Glówny adres:
www.pgegiek.pl
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie
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W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
www.pgegiek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod:
adresem podanym powyżej
następującym adresem:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem na adres podany powyżej
na następujący adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inna działalność: -

SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
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Nazwa:
Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny:
GEK/PMR-CSS/05206/2018
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV
09323000

Uzupełniający kod CPV
[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie 83 szt. kompaktowych
węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.:
1.w ramach projektu ZIT „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” – zakup
węzłów cieplnych do budynków zadania 3a, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ilości 2 szt.
2.w ramach projektu ZIT „Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych
i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wlkp.” – zakup węzłów
cieplnych do budynków zadania 4a, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ilości 11 szt.
3.w ramach realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych finansowanych z Planu Inwestycyjnego 2018,
w ilości 70 szt.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części Tak
Nie
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części
tylko jednej części maksymalnej
liczby części Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części
-
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II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
II.2.4) Opis zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: - Koniec 2018-11-30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
-

Tak

Nie
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II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.06.02-00-0025/16
II.2.14) Informacje dodatkowe
-

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i
TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

6
Wykaz i krótki opis warunków:
1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej,wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2016/7.Wzór stanowi Zał nr 9 do SIWZ.
2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca
składa, wraz z ofertą, JEDZ w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą, JEDZ dot tych podmiotów;
4.Informacje dotyczące instrukcji wypełnienia JEDZ znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych.
5.W zakresie wyłącznie krajowych przestępstw określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa
oświadczenia w części III lit. D JEDZ.
5.1.Jeżeli w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia określona w art. 24 ust.
1 pkt 13 lit. a, pkt 14, 21, 22 Ustawy w części III lit. D JEDZ o brzmieniu: „Czy mają zastosowanie
podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej”, Wykonawca zaznacza NIE.
5.2.Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1.4.1.
SIWZ, w części III lit. D, Wykonawca zaznacza TAK.
5.3.W związku z art. 24 ust. 8 Ustawy, w części III lit. D JEDZ o brzmieniu: W przypadku gdy ma
zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki,
Wykonawca nie zaznacza żadnego pola.
6.Zamawiający przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co wiąże się z
koniecznością wypełnienia przez Wykonawcę wyłącznie sekcji α w części IV (zaznaczenie „Tak”)oraz
pozwala na niewypełnianie dalszych sekcji w Części IV odnoszących się do szczegółowych warunków
udziału w postępowaniu(kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego. Weryfikacji
spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji),
Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego.
7.Na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy, Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawców, których oferty
nie podlegają odrzuceniu, do złożenia, przed przesłaniem zaproszenia do udziału w ewentualnej aukcji
elektronicznej, nw dokumentów:
7.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
7.3.w przypadku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
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zdrowotne - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania warunku
dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga złożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że: 1.wykonał, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, łącznych dostaw w ilości co najmniej 40 szt. węzłów cieplnych, z których przynajmniej
jedna dostawa będzie nie mniejsza niż 10 szt.;
2.dysponuje jedną osobą, pełniącą funkcję Kierownika robót instalacyjnych posiadającą:uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 2
lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;
3.dysponuje jedną osobą, pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi lub
elektroenergetycznymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego;co najmniej 2
lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;
4.dysponuje jedną osobą, będącą Projektantem w branży instalacyjnej posiadającą:uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta w branży instalacyjnej;
5.dysponuje jedną osobą, będącą Projektantem w branży elektrycznej posiadającą:uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz legitymującą się przynależnością do
właściwej izby samorządu zawodowego;co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
projektanta w branży elektrycznej;
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk, pod warunkiem spełniania wymagań
przewidzianych dla poszczególnych stanowisk, w następujący sposób;
•Kierownik robót elektrycznych z projektantem w branży elektrycznej;
•Kierownik robót instalacyjnych z projektantem w branży instalacyjnej;
Uprawnienia muszą umożliwiać pełnienie bez ograniczenia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazanym powyżej i być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.) jak
również z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
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III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje
Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dot. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Rozdziałach 8 i
16 SIWZ.
III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Informacje zawarte są w Rozdziale 5 SIWZ.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
Wszelkie informacje zawarte są w Rozdziale 15 SIWZ.
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych

Tak

Nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 2018-07-03
Czas lokalny: 14:00
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału PL
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: Okres w miesiącach 2
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 2018-07-03
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, Bełchatów, sala konferencyjna na 2
piętrze
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
-
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SEKCJA VI:INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się Tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń -

Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje dot. postępowania zawarte są w SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy:
ul. Postępu 17a
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-676
Państwo:
PL
Tel.:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy:
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2018-05-23
Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami
odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający.

