Ogłoszenie nr 516279-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.
Gmina Baligród: Budowa kotłowni opalanej zrębką w budynku przedszkola wraz z budową
ciepłociągu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny program Operacyjny Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Nr
projektu: RPPK.06.03.00-12-00-18-001/18. Rewitalizacja Centrum Baligrodu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baligród, krajowy numer identyfikacyjny 53334000000000,
ul. Plac Wolności 13 , 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
134 684 077, e-mail gmina@baligrod.pl, faks 134 684 077.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.baligrod.pl/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.baligrod.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kotłowni opalanej zrębką
w budynku przedszkola wraz z budową ciepłociągu
Numer referencyjny: IX.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: 1. Kotłownia: Projektowana
kotłownia ma zastąpić istniejące obecnie źródło ciepła dla budynku Przedszkola, Urzędu
Gminy oraz budynku GOK i Policji, DPS, budynek mieszkalny z częścią usługową, Cerkiew
oraz drugi budynek mieszkalny. Projektowane zmiany sposobu zasilania mają na celu
obniżenie kosztów ogrzewania. W istniejącym magazynie paliwa przewiduje się likwidację
istniejących zbiorników olejowych wraz z armaturą i wydzielenie pomieszczenia na
projektowaną kotłownie biomasową, skąd czynnik grzewczy o parametrach 80/60oC będzie
transportowany do nowo przyłączonych budynków. W pozostałej części pomieszczenia magazyn paliwa - przewiduje się zainstalowanie układu opartego na 2 nagarniaczach
piórowych zabudowanych w podłodze OSB na poziomie posadzki. Paliwo przekazywane
poziomo z nagarniacza do podajnika znośnego poprzez podajnik ślimakowy do
pomieszczenia kotłowni zbiornika pośredniego kotła. Jako paliwo podstawowe używane będą
zrębki drzewne o wielkości G50 i wilgotności wmax 40%. Układ załadunku peletu odbywać
się będzie poprzez przyłącza pneumatyczne. Na poziomie placu przy pomieszczeniu
magazynu opału projektuje się dwa okna załadowcze (cz. Budowlana), gdzie każde okno
wyposażone będzie w ślimak wprowadzający o odpowiedniej długości i średnicy. 2. Sieć:

Przedmiotem opracowania jest budowa ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej do budynków na
terenie Baligrodu. W każdym z przyłączanych budynków do sieci należy wykonać lub
zmodernizować węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Projektowana trasa ciepłowniczej sieci
dystrybucyjnej zlokalizowana jest w miejscowości Baligród na działkach nr ew. 181, 643,
490, 483/4, 1003, 477, 479, 646/3, 478/2, 647/1, 1000/2, 646/1 obręb Baligród, w tym
przejście pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893 w km 19+902 oraz prowadzenie
przewodów ciepłowniczych 2x150/315 w pasie drogowym (chodniku) drogi wojewódzkiej
relacji Lesko – Cisna W893 od km 19+872 do km 19+902 strona lewa. Przejście pod drogą
wojewódzką: Przejście rurociągów pod drogą wojewódzką relacji Lesko – Cisna W893
wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni w sposób zapewniający zachowanie istniejącej
stateczności i nośności podłoża i nawierzchnio oraz bez naruszenia podziemnych urządzeń
drogi. Montaż rurociągów sieci cieplnej pod korpusem drogi wojewódzkiej należy wykonać
metoda przewiertu z zastosowaniem rur osłonowych stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie. Rury ochronne zastosować na zasilaniu i powrocie rurociągów sieci cieplnej.
Przejście rurociągów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej relacji Lesko – Cisna W893
wykonać rozkopem szerokości umożliwiającej ułożenie obok siebie dwóch rur
preizolowanych o średnicy zewnętrzne Dn315. Dane charakterystyczne budynków:
Przedszkole – 3 286 m3 Urząd Gminy – 966 m3 Budynek GOK – 2 634 m3 Policja – 876 m3
Budynek mieszkalno usługowy – 2 200 m3 Budynek mieszkalny – 2 708 m3 Budynek DPS –
6 930 m3 Cerkiew – 3 500 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
złączniku Nr 6.
II.5) Główny kod CPV: 45251250-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45111200-0
45111291-4
45223000-6
45231000-5
45251250-8
45311000-0
45316000-5
45343000-3
45351000-2
45453000-7
45421000-4
45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 2.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 2.1.1. Posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi wykazać się należytym
wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia,
którego przedmiotem była: a) dostawie i montażu technologii, składającej się z kotła o łącznej
mocy minimum 300 kW; b) budowa przyłączy lub sieci cieplnych, preizolowanych o łącznej
długości min. 300 mb; Jako datę wykonania przyjmuje się datę zakończenia robót czyli datę
wystawienia Protokołu odbioru końcowego. 2.1.2. Dysponować osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). W szczególności Wykonawca musi
wskazać do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia następujące osoby wraz z informacjami
na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nią czynności:
Kierownik Budowy - ma posiadać następujące kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby
samorządu zawodowego; c) co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową/robotami;
Kierownicy Robót – w zależności od specjalności mają posiadać następujące kwalifikacje: a)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; b) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) uprawnienia bez ograniczeń do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę
właściwej izby samorządu zawodowego; c) co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu

budową; Kierownik Budowy może równocześnie pełnić rolę Kierownika Robót branżowych.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. 2.1.3. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 40 %
wartości przedłożonej oferty
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 40 %
wartości przedłożonej oferty
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczenie). W szczególności Wykonawca musi wskazać do
uczestniczenia w wykonaniu zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich
uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nią czynności: Kierownik
Budowy - ma posiadać następujące kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego; c) co
najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową/robotami; Kierownicy Robót – w
zależności od specjalności mają posiadać następujące kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; c) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; d) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby
samorządu zawodowego; c) co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową;
Kierownik Budowy może równocześnie pełnić rolę Kierownika Robót branżowych.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą na 2 dni przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest: a) dostarczyć Zamawiającemu kserokopie, poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, uprawnień budowlanych i aktualnego
zaświadczenia o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego wskazanego w
ofercie Kierownika Budowy, b) zgodnie z pkt. 5.3 SIWZ wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na warunkach wskazanych w pkt. 5.4 SIWZ, c) w oparciu o zapisy pkt.
3.3 SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dostarczyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która w swojej treści
zawierać będzie postanowienia zawarte w pkt. 3.3 lit. a - h.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
4.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 4.2. Wykonawca, którego oferta nie

zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie, zostanie wykluczony z
postępowania. 4.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych. 4.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i
płatną na pierwsze żądanie, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. 4.5. Postanowienia pkt. 4.4 stosuje się
odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 4.3 b). 4.6. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
55864210122003120502930002. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4.7.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
wraz z ofertą w oryginale. 4.8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4.9. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom w przypadku unieważnienia
konkursu; b) wszystkim Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane jako
najkorzystniejsze; c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zaraz po zawarciu umowy oraz po wniesieniu przez Wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 4.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmawia podpisania Umowy na warunkach,
jakie wcześniej zostały określone w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania, c) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji Roboty budowlano - montażowe 10,00
Okres gwarancji - części ruchome wymiennik
5,00
Okres gwarancji - korpus kotła wymiennik
5,00
Czas przywrócenia funkcjonalności
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-03-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

