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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4
Warszawa
02-511
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kawałowska-Szumańska, Karina Staszewska
Tel.: +48 225652348/+48 225652355
E-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl
Faks: +48 228450714
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://zlobki.waw.pl/zamowienia-publiczne/?f=profil-nabywcy
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3

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

Nazwa:
Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do
placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.38.19

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu
energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
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3. Dane dotyczące placówek Zamawiającego objętych zamówieniem oraz prognozowane zapotrzebowanie na
energię cieplną oraz uzupełnienie nośnika ciepła stanowi załącznik nr 3
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną: 88 399,2822 GJ
3Określone przez Zamawiającego prognozowane zapotrzebowanie na energię cieplną ma charakter
szacunkowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanej ilości.
Niezależnie od wielkości faktycznego zużycia energii cieplnej Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny
jednostkowe zaoferowane w kalkulacji cenowej. W przypadku rozbieżności między zużyciem planowanym a
faktycznym, Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z
faktycznego zużycia energii cieplnej, a w szczególności nie będzie naliczał z tego tytułu żadnej kary umownej
ani dodatkowych opłat.
Wykonawca będzie obowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem warunków realizacji
wskazanych w pkt 21.2 SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu
pomiaroworozliczeniowego w miejscu jego instalacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 90%

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA. 08.03.02-14-b153/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykaz dokumentów których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający:
a) Dowód wniesienia wadium.
b) Wypełniony formularz ofertowy - zał nr 1 do SIWZ
c) Wypełniona kalkulacja cenowa - zał nr 3 do SIWZ
d) Aktualna Taryfa Wykonawcy i Taryfa OSD
e) Ogólne Warunki Umowy
f) Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych
g) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy - jeżeli dotyczy

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438088

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do
placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-128261

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zam mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 24ust.1
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP a w celu wstępnego potw należy przedstawić: ośw w formie jednolitego
dokumentu, tj. JEDZ. JEDZ należy złożyć razem z ofertą.
2.Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN.
3. Przed udzieleniem zam, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do
złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, poniższych dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
1) dokument o którym mowa w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia,
2) w celu potw braku podstaw wykluczenia:
a)inf z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
b)zaśw właściwego naczelnika US potw, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potw 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;
c)zaśw właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potw, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potw, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
e) ośw 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 - dokumenty potw dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
f)ośw wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
g)ośw wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy;
h)ośw wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i)ośw wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
4.Wykaz dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych, wykonawców wspólnie ubiegających się
oudzielenie zamówienia oraz podwykonawców i podmiotów trzecich udostępniających zasoby, zawarte są w
pkt9 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
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także 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. 5. Odwołanie wobec czynności innych 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. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
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:
31/10/2019

