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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384930-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wyrzysk: Para, gorąca woda i podobne produkty
2015/S 212-384930

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
Punkt kontaktowy: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. Administracja
Osoba do kontaktów: Ewelina Peplińska
89-300 Wyrzysk
POLSKA
Tel.:  +48 672109866
E-mail: zp@szpitalwyrzysk.pl
Faks:  +48 672862463
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://szpitalwyrzysk.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
Punkt kontaktowy: Sekretariat
Osoba do kontaktów: Magdalena Pawłowska
89-300 Wyrzysk
POLSKA
Tel.:  +48 672109863
E-mail: zp@szpitalwyrzysk.pl
Faks:  +48 672862463
Adres internetowy: http://szpitalwyrzysk.com

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384930-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@szpitalwyrzysk.pl
http://szpitalwyrzysk.com
mailto:zp@szpitalwyrzysk.pl
http://szpitalwyrzysk.com
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii cieplnej do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku wraz z modernizacją istniejącej kotłowni i
zewnętrznej sieci ciepłowniczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.
Kod NUTS PL411

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii cieplnej z kotłowni zlokalizowanej w Szpitalu Powiatowym
w Wyrzysku pod adresem ul.22 Stycznia 41, 89 – 300 Wyrzysk (Eksploatacja) zorganizowana w sposób
by Zamawiający mógł decydować o ilości odbieranego ciepła w zależności od potrzeb oraz mógł zmienić
parametry ogrzewania; dostawy powiązane są z uprzednią modernizacją kotłowni i zewnętrznych przesyłowych
sieci ciepłowniczych, zgodną z zaproponowaną koncepcją (Modernizacja), polegającą na zaprojektowaniu oraz
wykonaniu prac doprowadzających do optymalizacji źródła pozyskiwania ciepła, w celu poprawy parametrów
ekonomicznych i ekologicznych oraz obniżenia kosztów ogrzewania. Wszelkie wykonywane prace będą
przeprowadzane wyłącznie po ich uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09320000, 50531100, 45231000, 50721000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów Zamawiającego o łącznej powierzchni użytkowej 4 975,4 m2 (kubatura

17 451 m3) oraz średniomiesięcznego zużycia c.w.u. w ilość 152,5 m3.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych 00/100).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np.
członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i do zawarcia umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy polegające na dostawie energii cieplnej do obiektów
użyteczności publicznej z kotłowni własnej lub udostępnionej przez odbiorcę ciepła o mocy min 400 kW.
3. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w okresie prowadzonej działalności wykonał minimum dwie modernizacje kotłowni, w tym
jednej o mocy minimum 400 kW, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania przedmiotowych
modernizacji;
Dla wykazania spełniania warunków Zamawiający dołaczy do oferty dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 pkt 1 uPzp. z
wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
pkt 1 oraz art. 24 pkt 2 pkt 1 uPzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
3. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 pkt 2 pkt 5
Pzp. z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; w przypadku gdy Wykonawca należy
do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 pkt 1 pkt 2 uPzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymagane w SIWZ;
5. 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 składania ofert;
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6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, 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 ofert.
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 pkt 1 pkt 4–8 Ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 pkt 1 pkt 9 Ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 pkt 1 pkt 10 i 11 Ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. wykaz zrealizowanych dostaw energii cieplnej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
określonego w dziale IV SIWZ, pkt 1.3.1, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,
wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z potwierdzeniem że dostawy zostały wykonane należycie
(załącznik nr 7);
11. wykaz zrealizowanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w dziale
IV SIWZ, pkt 1.3.2, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w okresie prowadzonej działalności, wykonanych minimum dwóch modernizacji
kotłowni, w tym jednej o mocy minimum 400 kW, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
przedmiotowych modernizacji, wraz z potwierdzeniem że prace zostały wykonane należycie (załącznik nr 7).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni ten warunek,
jeżeli wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 400 000 PLN,
2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 300 000 PLN.
Dla spełnienia warunku określonego w części IV SIWZ pkt 1.7.1, Wykonawca przedstawi informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, na kwotę co najmniej 400 000 PLN;
Dla spełnienia warunku określonego w części IV SIWZ pkt 1.7.2, Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę co najmniej 300
000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli dysponuje:
2.1. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z art. 12, pkt. 1, pkt 2 Ustawy Prawo budowlane o specjalności:
2.1.1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych – min. 1 osoba;
2.1.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych – min. 1 osoba;
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2.2. osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji w zakresie: eksploatacji i dozoru:
2.2.1. urządzeń cieplnych – min. 1 osoba;
2.2.2. urządzeń energetycznych (do 1 kV) – min. 1 osoba;
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca
przedstawi wykaz osób będących w jego dyspozycji, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne 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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Wydłużony okres płatności. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/382-15/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2015 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.12.2015 - 10:00
Miejscowość:
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Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41, Administracja.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Przedstawiciele Wykonawców,
otwarcie ofert jest aktem publicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, których interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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