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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166333-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2020/S 070-166333

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy
Adres pocztowy: ul. F. Klimczaka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Pracz
E-mail: mpracz@dbfowilanow.waw.pl 
Tel.:  +48 222770860
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dbfowilanow.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.dbfowilanow.waw.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://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby publicznych placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:mpracz@dbfowilanow.waw.pl
http://www.dbfowilanow.waw.pl/
http://www.dbfowilanow.waw.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz (ul. Gubinowska
28/30, 02-956 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023.
2) Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego (ul. św.
Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023.
3) Dostawa energii cieplnej na potrzeby Przedszkola nr 420 „Nasza bajka” (ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8,
02-972 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz (ul. Gubinowska 28/30,
02-956 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz (ul. Gubinowska 28/30,
02-956 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
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

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego (ul. św.
Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego (ul. św.
Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
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

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby Przedszkola nr 420 „Nasza bajka” (ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8,
02-972 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa energii cieplnej na potrzeby Przedszkola nr 420 „Nasza bajka” (ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8,
02-972 Warszawa, POLSKA) w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2023.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
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

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: nie

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
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej lub obrotu ciepłem wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o Ustawę z 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1059).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 14/05/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 14/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Klimczaka 4, 02-797 Warszawa,
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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:
1. W post. mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt
1 Pzp.
2. Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zam. objął klauzulą poufności oraz
informacje ściśle z nimi związane.
3. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wyk., którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między Zam.
a Wyk. odbywa się w formie elektronicznej.
5. Oferta oraz dok. i oświadczenia wymagane w postępowaniu:
5.1. oferta, na którą składają się:
5.1.1. formularz oferty, zgodny z załącznikiem 2 do SIWZ,
5.1.2. formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ;
5.2. oświadczenia i dok. składane z ofertą:
1) dok. potw. uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z
oryginałem oświadczeń lub dok. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok.
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właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się
wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wyk.,
2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dok. podpisuje
pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego
udzielenia,
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,
4) JEDZ (zgodny z zał. 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wyk.
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wyk. ubiegających się wspólnie o zamówienie.
5. Oświadczenia lub dok. potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia i dok. wskazane w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju – składa Wyk., którego oferta została
najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zam., nie krótszym niż 10 dni;
2) oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Ustawą z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – skład ...
Każdy Wyk., który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zam. informacji
(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy). Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
zamiast dok., o których mowa w pkt 5 składa dokumenty zgodnie z instrukcją opisaną w 12 SIWZ.
6. Wymagania w zakresie formy składanych dok. zostały określone w SIWZ.
7. Wyk. zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie:
1) 10 000,00 PLN brutto, dla części 1 zamówienia;
2) 15 000,00 PLN brutto, dla części 2 zamówienia;
3) 2 0000,00 PLN brutto, dla części 3 zamówienia.
8. Zastrzeżenie do pkt IV.2.6 ogłoszenia – Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

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: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały opisane dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

