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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322887-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2010/S 211-322887
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Do wiadomości: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124551040
E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl
Faks +48 124551306
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.rzikrakow.internetdsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Inne zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym Rząska k/Krakowa.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Rząska k/Krakowa.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
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Zamówienie obejmuje dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
Rząska k/Krakowa na potrzeby:
— zadanie nr 1 – centralnego ogrzewania połączona z eksploatacją istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe
i sieci cieplnej, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie drobnych napraw wraz z
zapewnieniem dostawy paliwa,
— zadanie nr 2 – ciepłej wody użytkowej i technologii kuchni (kotły warzelne parowe) połączona z eksploatacją
istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie
drobnych napraw wraz z zapewnieniem dostaw paliwa.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09000000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
Rząska k/Krakowa na potrzeby:
— zadanie nr 1 – centralnego ogrzewania połączona z eksploatacją istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe
i sieci cieplnej, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie drobnych napraw wraz z
zapewnieniem dostawy paliwa,
— zadanie nr 2 – ciepłej wody użytkowej i technologii kuchni (kotły warzelne parowe) połączona z eksploatacją
istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie
drobnych napraw wraz z zapewnieniem dostaw paliwa.

II.2.2)

Opcje

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.1.2011. Zakończenie 30.4.2011

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Dostawa ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym Rząska k/Krakowa
1)

KRÓTKI OPIS
Zamówienie obejmuje dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
Rząska k/Krakowa na potrzeby:
— zadanie nr 1 – centralnego ogrzewania połączona z eksploatacją istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe
i sieci cieplnej, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie drobnych napraw wraz z
zapewnieniem dostawy paliwa.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
09000000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
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Zamówienie obejmuje dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
Rząska k/Krakowa na potrzeby:
— zadanie nr 1 – centralnego ogrzewania połączona z eksploatacją istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe
i sieci cieplnej, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie drobnych napraw wraz z
zapewnieniem dostawy paliwa.
4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Dostawa ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym Rząska k/Krakowa
1)

KRÓTKI OPIS
Zamówienie obejmuje dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
Rząska k/Krakowa na potrzeby:
— zadanie nr 2 – ciepłej wody użytkowej i technologii kuchni (kotły warzelne parowe) połączona z eksploatacją
istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie
drobnych napraw wraz z zapewnieniem dostaw paliwa.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
09000000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamówienie obejmuje dostawę ciepła do systemu ciepłowniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym
Rząska k/Krakowa na potrzeby:
— zadanie nr 2 – ciepłej wody użytkowej i technologii kuchni (kotły warzelne parowe) połączona z eksploatacją
istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe, obejmującą prowadzenie bieżącej obsługi, konserwacji i dokonywanie
drobnych napraw wraz z zapewnieniem dostaw paliwa.

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Zadanie nr 1 – 12 000,00 PLN; słownie: dwanaście tysięcy złotych.
Zadanie nr 2 – 2 100,00 PLN; słownie: dwa tysiące sto złotych.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.2.1. Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia (Wzór - zał. Nr 3);
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1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku osób fizycznych – wystarczy oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3);
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (Wzór - zał. nr 6);
1.1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia opisane w pkt. 5.2. części I niniejszej specyfikacji (wzór – zał. nr 5).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (Wzór - zał. nr 6);
Zadanie nr 1:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał
lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną sprzedaż ciepła połączoną z eksploatacją źródła
ciepła z rusztem mechanicznym na miał węglowy o wielkości nie mniejszej niż 2 500 kW, rozliczanych według
cen jednostkowych za jeden MW mocy zamówionej i jeden GJ energii cieplnej.
Zadanie nr 2:
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Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał
lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną sprzedaż ciepła połączoną z eksploatacją źródła
ciepła na paliwo stałe o wielkości nie mniejszej niż 500 kW, rozliczanych według cen jednostkowych za jeden
MW mocy zamówionej i jeden GJ energii cieplnej.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia opisane w pkt. 5.2. części I niniejszej specyfikacji (wzór – zał. nr 5).
Zadanie nr 1:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że
dysponuje:
— czterema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne serii E do obsługi i eksploatacji kotłów wodnych
na paliwo stałe, wydane przez komisję kwalifikacyjną,
— jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji serii D do obsługi i eksploatacji kotłów wodnych na paliwo
stałe, wydane przez komisję kwalifikacyjną,
— jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii E do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych
do 1kV, wydane przez komisję kwalifikacyjną,
— jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji serii D do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych do
1kV, wydane przez komisję kwalifikacyjną.
Zadanie nr 2:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że
dysponuje:
— czterema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne serii E do obsługi i eksploatacji kotłów parowych
na paliwo stałe, wydane przez komisję kwalifikacyjną,
— jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji serii D do obsługi i eksploatacji kotłów parowych na paliwo
stałe, wydane przez komisję kwalifikacyjną,
— jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne serii E do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych
do 1kV, wydane przez komisję kwalifikacyjną,
— jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji serii D do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych do
1kV, wydane przez komisję kwalifikacyjną.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Najniższa cena
IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
238/2010/ZP

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2010 - 11:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do 4.2.2011

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.12.2010 - 12:00
Miejsce
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Sala odpraw.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.10.2010
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