Ogłoszenie nr 529039-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.
"EKO DOLINA" Sp. z o.o.: 1. Wykonanie remontu średniego zespołu kogeneracyjnego typu
KLASIK TBG 700 o mocy 663 kW napędzanego silnikiem Waukesha VGF P48GLD,
zasilanym biogazem wysypiskowym po około 80 tys. godzin pracy wraz z przeglądem
zerowym PS0; 2. Serwisowanie zespołu kogeneracyjnego przez okres 36 miesięcy; 3.
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów wykonywanych przez pracowników
Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
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: "EKO DOLINA" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
19168071300000, ul. Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce , 84-207 Koleczkowo, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 586 725 000, e-mail ekodolina@ekodolina.pl, faks
586 727 474.
Adres strony internetowej (URL): http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualneprzetargi/
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: Podmiot prawa publicznego
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://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/
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:
Tak

Inny sposób:
w wersji pisemnej
Adres:
EKO DOLINA SP. Z O.O. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 84-207
KOLECZKOWO
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: 1. Wykonanie remontu średniego
zespołu kogeneracyjnego typu KLASIK TBG 700 o mocy 663 kW napędzanego silnikiem
Waukesha VGF P48GLD, zasilanym biogazem wysypiskowym po około 80 tys. godzin pracy
wraz z przeglądem zerowym PS0; 2. Serwisowanie zespołu kogeneracyjnego przez okres 36
miesięcy; 3. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów wykonywanych przez
pracowników Zamawiającego.
Numer referencyjny: OZP-P/04/2019/Generator
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
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: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie remontu
średniego zespołu kogeneracyjnego typu KLASIK TBG 700 o mocy 663 kW napędzanego
silnikiem Waukesha VGF P48GLD, zasilanym biogazem wysypiskowym po około 80 tys.
godzin pracy wraz z przeglądem zerowym PS0; 2. Serwisowanie zespołu kogeneracyjnego
przez okres 36 miesięcy; 3. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów
wykonywanych przez pracowników Zamawiającego. Zespół prądotwórczy jest zainstalowany
w elektrowni biogazowej zakładu „Eko Dolina” Sp. z o. o. Łężyce. Wykaz usług objętych

przedmiotem zamówienia: a) Wykonanie remontu średniego (zwanego dalej: Remontem)
eksploatowanego przez Zamawiającego zespołu kogeneracyjnego typu TBG 700, o mocy el.
663 kW, napędzanego silnikiem spalinowym Waukesha VGF P48GLD, zasilanego biogazem
wysypiskowym (zwany dalej zespołem kogeneracyjnym) po 80 000 godzin pracy– zgodnie z
zał. nr 8 do SIWZ. b) Wykonanie przeglądu serwisowego zerowego (PS0) po 100 godzinach
pracy od zakończenia wykonywania czynności Remontu na warunkach opisanych w
specyfikacji zakresu prac wymaganych do przeprowadzenia obsługi serwisowej (PSO)
zespołu kogeneracyjnego po remoncie (załącznik nr 9 do SIWZ); c) Wykonanie 2
cyklicznych przeglądów serwisowych zespołu kogeneracyjnego, realizowanych co 1800
godzin pracy każdy, na warunkach opisanych we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ),
oznaczonych w specyfikacji prac wymaganych do przeprowadzenia okresowych przeglądów
technicznych kogeneracyjnego symbolami PS2 i PS4 (załącznik nr 10 do SIWZ); d) Dostawa
materiałów eksploatacyjnych do wykonywanych przez pracowników Zamawiającego
przeglądów serwisowych (zwanych dalej „Serwisami Zamawiającego”) dla zespołu
kogeneracyjnego oznaczonych w specyfikacji prac wymaganych do przeprowadzenia
okresowych przeglądów technicznych (załącznik nr 11 do SIWZ) symbolami PS1, PS3 i PS5.
Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę do przeglądów wykonywanych przez
pracowników Zamawiającego stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. e) Bieżąca kontrola
ogólnego stanu technicznego zespołu kogeneracyjnego, zgodnie z postanowieniami umowy.
f) Udzielanie przez cały okres obowiązywania umowy całodobowej konsultacji dotyczącej
zagadnień związanych z pracą generatorów, ich obsługą, serwisowaniem itp.: - w formie
konsultacji telefonicznej; - w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty
elektronicznej; - w formie pisemnej. Podstawowe dane techniczne zespołu kogeneracyjnego:
Zespół kogeneracyjny: Producent: Motorgas Rok produkcji: 2004r. Moc znamionowa: 663
kW Napięcie znamionowe: 400 V Podzespoły agregatu Producent Typ Nr fabryczny Silnik
Waukesha VGF P48GLD 1S/N C-80998/01 Generator Leroy Somer LSAC 50.1 S2 162261/1
Warunki realizacji zamówienia: 1) Prace remontowe przy zespole kogeneracyjnym powinny
być możliwie jak najkrótsze, jeżeli nie wybiegają zakresem poza czynności określone w
specyfikacji prac i nie mogą przekroczyć 21 dni roboczych. 2) W trakcie prowadzonego
remontu, na demontaż i montaż podzespołów (prądnice, turbosprężarki, rozruszniki, pompy
itp.), będzie obowiązywała procedura zdawczo - odbiorcza pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w celu umożliwienia wywozu tych podzespołów do remontu oraz kontroli
jakości wykonanych prac warsztatowych realizowanych po remoncie podzespołów, przed ich
ponownym zamontowaniem. 3) Jeżeli podczas prowadzonego remontu wykonawca stwierdzi
i udowodni konieczność dodatkowej wymiany jakiejkolwiek części lub urządzenia
towarzyszącego, tzn., jeżeli jej stan nie będzie pozwalał na bezpieczną i bezawaryjną pracę
zespołu prądotwórczego w okresie gwarancji, wówczas Wykonawca dokona takiej wymiany
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego na piśmie. 4) Podczas przeglądu PS4 należy
przeprowadzić kontrolę (np. boroskopową) ilości nagaru osadzającego się wewnątrz
przestrzeni roboczej cylindrów. Wyniki oceny stanu zanieczyszczenia komory spalania i
zaworów posłużą do oceny zdatności badanych elementów do dalszej eksploatacji
(Wykonawca oceni konieczność wykonania czyszczenia komory spalania) oraz do wykonania
ew. korekt nastaw parametrów pracy silników. Uwaga, jeżeli obserwacja wykaże ślady
odcisków zaworów na nagarze zebranym na denkach tłoków (tzw. pieczątki), to koniecznym
jest przeprowadzenie czyszczenia komór spalania. Podając cenę za wykonanie całego
zamówienia należy w formularzu ofertowym uwzględnić czyszczenie z nagaru 32 komór
spalania. 5) W ramach Serwisu Wykonawcy, w czasookresach wykazanych w specyfikacji
prac wymaganych do przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych - zał. nr 10 do
SIWZ – poboru w obecności Przedstawiciela Zamawiającego próbki oleju silnikowego, przy
czym próbki te muszą być oplombowane, oznaczone numerem próbki, datą i numerem

zespołu kogeneracyjnego i muszą zostać przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego w
dniu ich poboru. 6) Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu gwarancji
jakości: a) na Remont - 36 miesięcy dla zespołu kogeneracyjnego liczonego od daty
podpisania protokołu odbioru. Gwarancją objęte są wszystkie prace wykonane przez
Wykonawcę w ramach Remontu w tym m.in. montaż, demontaż, czyszczenia, wszystkie
użyte do Remontu materiały i części; b) na każdy wykonany serwis w wymiarze nie mniej,
niż 1 800 godzin pracy dla serwisowanego zespołu kogeneracyjnego (to jest nie krócej niż do
wykonania kolejnego Serwisu Wykonawcy oraz 1 800 godzin dla ostatniego Serwisu
Wykonawcy). Fakt wykonywania przez Zamawiającego, pomiędzy Serwisami Wykonawcy,
Serwisów Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, nie ma wpływu na
zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji. c) na wszystkie elementy składowe zespołu
kogeneracyjnego podlegające czynnościom remontowo - serwisowym oraz usługę demontażu
i montażu elementów nie będących bezpośrednio przedmiotem prac remontowo-serwisowych,
ale których demontaż był wymuszony technologią prowadzenia tych prac, z wyłączeniem
części i materiałów szybko zużywających się, których okres żywotności jest krótszy niż 36 mce, w wymiarze wynikającym z przewidywanego czasu zdatności technicznej – nie krótszy
niż 1 800 godzin, przy czym, dla części i materiałów szybko zużywających się, okres ten nie
może być krótszy niż odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi Serwisami Wykonawcy. d) na
wszystkie materiały eksploatacyjne dostarczone Zamawiającemu (z wyłączeniem oleju
smarnego) – nie mniej niż 36 miesięcy przy czym w przypadku gdy dostarczony przez
Wykonawcę element, po jego wmontowaniu przez Zamawiającego zgodnie Dokumentacją
Techniczno - Ruchową zespołu kogeneracyjnego spowoduje jego usterki/wady/awarie lub
innych urządzeń/instalacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na
własny koszt. 7) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania remontu średniego
zobowiązuje się przeprowadzać bieżącą, ogólną kontrolę jego sprawności technicznej i
energetycznej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się
poinformować o tym przedstawiciela Zamawiającego i podjąć czynności naprawcze po
akceptacji Zamawiającego. Wszystkie uwagi powinny być zapisane w raporcie zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SIWZ w rubryce „wnioski i zalecenia po wykonanym przeglądzie”,
akceptacja Zamawiającego zostanie potwierdzona wpisem w załączniku nr 11 do SIWZ w
rubryce „Wnioski/uwagi Zamawiającego” 8) Zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie w
trakcie wykonywanego remontu tylko i wyłącznie nowych części, które są dopuszczone przez
producenta Zespołu kogeneracyjnego zgodnie z jego DTR. 9) Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do stosowania tylko certyfikowanych przyrządów
pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji okresowej (kopie świadectw należy
okazać na wezwanie zamawiającego). 10) Wszystkie zużyte materiały i wymienione części
zamienne Wykonawca jest zobligowany przekazać Zamawiającemu wraz z raportem
(załącznik nr 11 do SIWZ). 11) Wykonawca po przeprowadzonym serwisie wystawia
szczegółowy raport serwisowy według wzoru podanego w załączniku nr 11. 12) Raport
według załącznika nr 11 wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać przekazany
Zamawiającemu w dniu zakończenia przeglądu. 13) Wykonawca na własny koszt zawrze i
utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą umową oraz zapewni ciągłość,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną
będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach umowy. 14) Zakres ochrony
ubezpieczeniowej ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 13, objąć powinien odpowiedzialność
cywilną Wykonawcy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność
cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczony produkt bądź wykonaną usługę.
Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał: a) szkody wyrządzone w mieniu

przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu,
zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac. b) szkody wyrządzone w mieniu
powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy lub
podwykonawcy. c) szkody osobowe wyrządzone zatrudnionym przy realizacji inwestycji
pracownikom (OC pracodawcy). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w
wysokości nie niższej, niż wartość na jedno i wszystkie zdarzenia określona w ust. 16. d)
szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania
zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego. e) szkody powstałe wskutek rażącego
niedbalstwa. f) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w
wysokości nie mniejszej niż wartość na jedno i wszystkie zdarzenia określona w ust. 16. 15)
Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co
najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do
podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 16) Wysokość sumy gwarancyjnej oraz limitów
odpowiedzialności dla niniejszego ubezpieczenia OC, powinny wynosić nie mniej niż: Suma
gwarancyjna 350.000 zł OC pracodawcy – pkt 2c Limit min. 175.000 zł Czyste straty
finansowe Limit min. 175.000 zł 17) Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1 oraz 2 powinny wynosić nie więcej niż: 2.000 zł, a dla czystych strat
finansowych: 10% odszkodowania minimum 2.000 zł. 18) Zakres terytorialny umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski. 19) Wykonawca jest zobligowany
dostarczyć kopie polis (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie
umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w ust. 1-5 powyżej. Kopia taka
dostarczona być powinna Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarci umowy. 20)
Wraz z dokumentem opisanym w ust. 13 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć
Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym
w umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy
przesłać Zamawiającemu na nr faksu 058/ 672 74 74 oraz e-mail przetargi@ekodolina.pl
Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć w terminie 7 dni na adres
wskazany w ust.13. 21) Jeżeli w trakcie trwania niniejszej umowy upłynie okres
ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, wskazanej w
ust. 13 Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument
potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z
wymaganiami określonymi w ust. 13-17 w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego
okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony
ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan). 22) Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia
nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki)
nie zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie, albo jeśli zakres ochrony będzie
odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od wymaganego zakresu lub Wykonawca w
jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego
zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków
tejże umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę
ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką
za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz
z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 23) Obowiązek Wykonawcy lub
Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może
być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z
niniejszej umowy. 24) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u ubezpieczyciela posiadającego

jednostki organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego
zdolnym do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. UWAGA: W czasie
wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie zakładu
Zamawiającego przepisów ppoż., wymagań normy PN-EN ISO 14001: 2015 oraz
regulaminów obowiązujących w zakładzie – miejscu odbioru – prowadzonym przez
Zamawiającego, które dostępne są w biurze Zamawiającego w Łężycach Al. Parku
Krajobrazowego 99. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
II.5) Główny kod CPV: 50532300-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42124100-5
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: 48 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 48 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy
przez Zamawiającego zespołu kogeneracyjnego w celu wykonania jego Remontu, z tym że,
ustala się następujące szczegółowe terminy wykonania zobowiązań umownych: a) Remont
zespołu kogeneracyjnego - 21 dni roboczych od daty jego protokolarnego przekazania
Wykonawcy przez Zamawiającego do Remontu, przy czym zakłada się, iż przekazanie
zespołu kogeneracyjnego do Remontu nastąpi nie wcześniej niż 29.04.2019r. i nie później niż
10.06.2019r.; b) Przegląd serwisowy zerowy (PS0) zespołu kogeneracyjnego wykonany
zostanie po 100 mth od zakończenia wykonywania Remontu, po zawiadomieniu
Zamawiającego o jego zakończeniu a czas wykonania tego przeglądu będzie wynosił nie
więcej niż 16 godzin; c) Serwis Wykonawcy zespołu kogeneracyjnego wykonywany będzie
cyklicznie, po przepracowaniu każdorazowo nie więcej niż 1 800 [jeden tysiąc osiemset]
motogodzin pomiędzy serwisami, licząc od dnia odbioru wykonania przeglądu serwisowego
zerowego (PS0); d) Przeglądy serwisowe PS2 i PS4 będą trwały nie dłużej niż 48 godzin od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy zespołu kogeneracyjnego do wykonania
danego serwisu; e) Dostawa materiałów do Serwisów Zamawiającego – w dniu przystąpienia
przez Wykonawcę do danego Serwisu Wykonawcy zgodnie z lit. c) i d) powyżej. Wykonawca

jest zobowiązany dostarczyć materiały do kolejnego serwisu wykonywanego przez
pracowników Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją prac wymaganych do przeprowadzenia
okresowych przeglądów technicznych oraz wykazem materiałów dostarczanych przez
Wykonawcę do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego (załącznik
nr 10 oraz załącznik nr 11 do SIWZ). Pierwsza dostawa materiałów do serwisu PS1 zespołu
kogeneracyjnego wykonywanego przez pracowników Zamawiającego będzie dostarczona w
terminie rozpoczęcia wykonania serwisu PS0 z uwzględnieniem ust. 6 oraz §7 ust. 4 lit. a) we
wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
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: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada: a) środki finansowe w wysokości co najmniej 250.000,00 zł lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 250.000,00 zł.; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 350.000,00 zł.; Wartości i dane ekonomiczne i finansowe
przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków
określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca
przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający
dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) Wykaże, że należycie wykonał
lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usługi
serwisowo - remontowe odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. dla zadania remontowego – remont średni bądź główny minimum jednego
silnika Waukesha zasilanego paliwem gazowym o mocy nie niższej niż 300 kW oraz
regenerację przynajmniej 16 sztuk głowic cylindrowych do silników Waukesha zasilanych
paliwami gazowymi, a dla zadania serwisu bieżącego – serwis okresowy (minimum po 2
serwisy dla silnika) przynajmniej jednego silnika Waukesha zasilanego paliwem gazowym, o
mocy nie niższej niż 300 kW w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi
serwisowe w tym okresie. b) Wykaże osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami: wykazane osoby/osoba muszą legitymować się imiennymi certyfikatami
uprawniającymi do obsługi i remontów ścieżki gazowej silników (Gas Engine Technology)
oraz certyfikatami uprawniającymi do serwisowania i remontów silników VGF (VGF
Technology) wystawionymi przez producenta, tj. firmę Waukesha (USA). Ponadto, osoby
wykonujące remont i serwisowanie muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne lub
równoważne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z
2003r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.) oraz w Ustawie Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r.
(t.j. Dz. U. 2018.755 z późn. zm.), w szczególności wszystkie osoby dedykowane do realizacji
zadania muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP „E” lub równoważne dla grup: - G1
urządzenia elektryczne o napięciu do 1kV oraz obsługa generatorów prądotwórczych o mocy
elektrycznej minimum 700 kW, - G2 urządzenia ciepłownicze o mocy powyżej 50 kW, - G3
urządzenia gazowe o ciśnieniu roboczym powyżej 5 kPa oraz uprawnienia dozorowe „D” lub
równoważne dla grup G1, G2, G3 odpowiednio jak dla „E” dla osoby kierującej
pracownikami i robotami. UWAGA! Zamawiający dopuszcza sytuację, kiedy jedna z
wykazanych osób posiada ukończone szkolenia (Gas Engine Technology) oraz (VGF
Technology), a także uprawnienia „D” dla grup G1, G2 i G3. Natomiast bezwzględnie każda
z osób musi posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne SEP „E” G1, G2 i G3, c)
Wykaże dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi
dostępnymi wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami; wykaz narzędzi musi zawierać przynajmniej: • zestaw
specjalistycznych narzędzi do wykonywania remontów silników zasilanych paliwami
gazowymi - do tulei, tłoków, pierścieni, łożysk, głowic cylindrowych) • zestaw narzędzi do
wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej (analizator spalin, miernik kompresji,
stroboskop, boroskop, pirometr)
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:
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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
Tak
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:

a) podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 2 do
SIWZ); b) podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania
(załącznik 3 do SIWZ); 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp; Ponadto: • Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3) o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.2017.229). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 3 do SIWZ; • Zamawiający zgodnie z art. 25
ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia skorzysta z
dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. • Zamawiający
przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.:
- wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1
ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2344); - wykonawcy który w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych; - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. - który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo
zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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

I. wykaz zawierający usługi serwisowo - remontowe odpowiadające swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dla zadania remontowego – remont średni
bądź główny minimum jednego silnika Waukesha zasilanego paliwem gazowym o mocy nie
niższej niż 300 kW oraz regenerację przynajmniej 16 sztuk głowic cylindrowych do silników
Waukesha zasilanych paliwami gazowymi, a dla zadania serwisu bieżącego – serwis
okresowy (minimum po 2 serwisy dla silnika) przynajmniej jednego silnika Waukesha
zasilanego paliwem gazowym, o mocy nie niższej niż 300 kW w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
to należy przedstawić usługi serwisowe w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu należy
dołączyć dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty (np.
protokoły odbioru bez uwag) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zaznacza, że kopie faktur lub umów nie będą traktowane, jako
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną
będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 4 do SIWZ. II. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności. Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4A do SIWZ; III.
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych którymi dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca niezbędnych do realizacji zamówienia. wykaz narzędzi musi
zawierać przynajmniej: • zestaw specjalistycznych narzędzi do wykonywania remontów
silników zasilanych paliwami gazowymi (do tulei, tłoków, pierścieni, łożysk, głowic
cylindrowych) • zestaw narzędzi do wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej
(analizator spalin, miernik kompresji, stroboskop, boroskop, pirometr) Wykonawca może w
tym celu wykorzystać załącznik nr 6 do SIWZ. IV. informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości: • co najmniej 250.000,00 zł lub posiadanie
zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250.000,00 zł; V. dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
350.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca
polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem (konsorcjum),
doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego
wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane
od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Wymóg opłacenia polisy OC
powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Późniejsze wypełnienie tego obowiązku przez
Wykonawcę (opłata polisy) nie będzie uznane za spełnienie warunku podmiotowego udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne, nawet jeżeli później polisa ubezpieczeniowa
zostanie przez dany podmiot opłacona, a tym samym ochrona ubezpieczeniowa danego
wykonawcy obowiązuje będzie obowiązywała. Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych umieszczoną na stronie http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2138: „Nie
można[…] uznać za „opłaconą” w rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin
płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert[…]. W sytuacji, gdy fakt
opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy
inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta
bankowego, rachunek, itp.)”. W przypadku Wykonawców wspólnie składających oferty
(konsorcjum) Zamawiający uzna warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku
sumowania kwoty ubezpieczenia od każdego z konsorcjantów. Zamawiający uzna również za
prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego z konsorcjantów, pod warunkiem
spełnienia przez polisę warunków opisanych w SIWZ. Ponadto: Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
zażąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w
załączniku nr 5, który wypełni inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał
Wykonawca.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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
Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł, Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu,
sposób przekazania: wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany
poniżej: Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr
28124035231111000043351129 - lub w jednej z poniżej podanych form: 1. w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych 3. w
gwarancjach ubezpieczeniowych 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019.310). Wadium wnosi się przed upływem
ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. W przypadku
złożenia wadium w innej formie niż pieniężna (poręczenia lub gwarancji), Zamawiający
wymaga załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium w oryginale opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata. W przypadku złożenia wadium w innej
formie niż pieniężna (poręczenia lub gwarancji), Zamawiający proponuje, aby dokument w
formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać adres e-mail instytucji wystawiającej, na
który ma zostać zwrócony oryginał. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: - po
wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu postępowania. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po
zawarciu umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2018.1986), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym
mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana Odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2. Zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego 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
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
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:
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:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

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:
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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i wymagają dla swojej ważności
zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych, w
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: a) zmiany ceny w zakresie
wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka
może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku
VAT; b) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej
przez Wykonawcę w pkt 1 formularza ofertowego w przypadku zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2, art. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po
przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia
proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego
wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może
być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu
pierwszym; c) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym
wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w pkt 1 formularza ofertowego w

przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i
szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i
wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka
może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w
zdaniu pierwszym; d) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które
mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości dostaw,
terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub
gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji dostaw przez Wykonawcę
(w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany
polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod
warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez
podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie
to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). e) inne
zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2,
ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, ust.1 pkt 6, z zachowaniem warunków opisanych w
uregulowaniu art. 144 ustawy. f) zmiany terminów wykonania zobowiązań umownych w
związku z wstrzymaniem, opóźnieniem wykonania umowy przez Zamawiającego
spowodowanymi wystąpieniem zdarzenia awaryjnego na terenie zakładu niezależnego od
Zamawiającego (np. awaria zasilania zewnętrznego, wybuch, pożar itp.), które spowoduje
brak możliwości wyłączenia zespołu kogeneracyjnego lub brak możliwości prowadzenia prac
przez Wykonawcę; g) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek
opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez: •
opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej, • akty terroryzmu, •
zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, • amunicję wojskową, materiały wybuchowe,
promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być
uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę oraz • katastrofy żywiołowe, m.in.
takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu. h)
Zmiana ceny tj. jej obniżenie z zastosowaniem ceny jednostkowej za czyszczenie z nagaru
wskazanej w paragrafie 11 ust.1 lit. g, jeżeli ilość czyszczonych z nagaru komór spalania
będzie większa lub mniejsza od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. i)
Zmiana ilości, zakresu dostaw materiałów do Serwisów Zamawiającego, jeżeli potrzeba taka
zajdzie w wyniku jednej z niżej podanych okoliczności: • przeprowadzonych analiz oleju
smarnego zleconych przez Zamawiającego, • zmiany czasokresów postojów eksploatacyjnych
zespołu kogeneracyjnego, • zaprzestania eksploatacji zespołu kogeneracyjnego •
przepracowanie przez zespół kogeneracyjny więcej niż 1500 mth w okresie danego roku oraz
będąca jej następstwem zmiana ceny łącznej, płatności częściowych w tym zakresie i/lub
terminów dostaw materiałów; j) Zmiana ilości serwisów Wykonawcy - w wyniku: • analiz
oleju smarnego zleconego przez Zamawiającego lub • zmiany czasokresów przestojów
eksploatacyjnych zespołu kogeneracyjnego albo • w związku z zaprzestaniem eksploatacji
zespół kogeneracyjny • przepracowanie przez zespół kogeneracyjny więcej niż 1500 mth w
okresie danego roku oraz będąca jej następstwem zmiana ceny łącznej umowy, zapłat
częściowych w tym zakresie. 2. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej

opisanego trybu postępowania: a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji
zmian, może Wykonawca lub Zamawiający. b) Przedkładana drugiej stronie propozycja
zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane
zmiany wpłyną na realizację umowy. c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo
Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci
otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z
propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane
wyżej. d) W przypadku upływu terminu podanego w ust. 2 lit. c i nie uzyskania jednej z
odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została
odrzucona.
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: 2019-04-05, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> j. polski
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

