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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8019-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Pompy grzewcze
2019/S 005-008019
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
ul. Nowotarska 35a
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Pyż
Tel.: +48 182015041
E-mail: przetargi@geotermia.pl
Faks: +48 182015044
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.geotermia.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.geotermia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda o mocy 5 MW zasilanej energią elektryczną dla
rozbudowy systemu ciepłowniczego w Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej
Numer referencyjny: 89/2018 – ZP/I/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
42511110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Dostaw i Usług w szczególności:
— kompletna dostawa urządzeń: sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda o nominalnej mocy wytwarzania
energii cieplnej 5 MW zasilanej energią elektryczną oraz urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika
sprężarki pompy ciepła oraz kompletna realizacja wszystkich dostaw i usług związanych z dostawą pompy
ciepła i urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki pompy ciepła,
— w okresie trwania gwarancji wykonanie koniecznych okresowych przeglądów urządzeń wraz z konieczną
wymianą mediów, materiałów i części eksploatacyjnych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31155000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ciepłownia Geotermalna, Bańska Niżna, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompletną dostawę zestawu urządzeń i materiałów wraz z ich transportem
do miejsca montażu pompy ciepła i urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki pompy
ciepła oraz dostawę dokumentacji i usług związanych z pompą ciepła i urządzeniem łagodnego rozruchu
elektrycznego silnika sprężarki pompy ciepła.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie przez Wykonawcę:
— wykonanie kompletnego montażu pompy ciepła na gotowym, wykonanym przez Zamawiającego
fundamencie w pomieszczeniu lokalizacji pompy ciepła, to jest w budynku (hali) R1 w nowym budynku R1/R2
Ciepłowni Geotermalnej,
— wykonanie kompletnego montażu urządzenia łagodnego rozruchu elektrycznego silnika sprężarki pompy
ciepła w pomieszczeniu lokalizacji tego urządzenia, to jest w rozdzielni głównej średniego napięcia RG SN w
nowym budynku R3 Ciepłowni Geotermalnej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 450
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałania 1.1.1 Wspieranie
inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i
nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach
określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu zwanego dalej JEDZ.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.4. Odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp;
3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
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3.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
3.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016, poz.716);
3.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4. składa dokumenty, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dn. 26.10.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126);
3.9. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium RP ma zastosowanie §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.10.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem na sumę gwarancyjną nie niższą niż 6 000 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: przedstawił
wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
zawierający informację, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie dostawę (min. jedną) fabrycznie
nowej sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda o mocy min. 2 MW zasilanej energią elektryczną.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia oferty technicznej, potwierdzającej
wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymagań Zamawiającego i zawierającej minimum zakres objęty
pkt.11.5 SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
1) wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 27 1240 4748 1111
0010 2833 5514. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w tytule
umieszczając nr postępowania 89/2018 – ZP/I/2019, i adnotację „wadium”– rachunek bankowy Zamawiającego
został uznany przed upływem terminu na składanie ofert,
2) wnoszone w pozostałych formach – oryginał dokumentu wadialnego wystawiony przez osobę upoważnioną
do jego wystawienia (Gwaranta) w postaci dokumentu elektronicznego i podpisany przez niego (Gwaranta)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca składa wraz z ofertą za pomocą miniPortalu, ePUAPu.

III.1.7)

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:
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich
zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian w pkt.21 SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

5/6

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 13:15

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
PEC Geotermia Podhalańska S.A., ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane, sala konferencyjna I p, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana decyzją Prezesa Zarządu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

08/01/2019
S5
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/6

Dz.U./S S5
08/01/2019
8019-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/6

ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.) - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego, wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2019
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