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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446509-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Piła: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
2018/S 197-446509

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Elicki
Tel.:  +48 672151625
E-mail: mirek.elicki@mecpila.pl 
Faks:  +48 672151644
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mecpila.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.mecpila.pl/przetargi/aktualne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.mecpila.pl/przetargi/aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi serwisowe trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS 620 zlokalizowanych w elektrociepłowni
EC Koszyce w Pile
Numer referencyjny: 19/2018

II.1.2) Główny kod CPV
50530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:mirek.elicki@mecpila.pl
www.mecpila.pl
www.bip.mecpila.pl/przetargi/aktualne
www.bip.mecpila.pl/przetargi/aktualne
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dotyczących trzech
agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS 620, zlokalizowanych w EC Koszyce w Pile, przy ulicy Śniadeckich
w okresie eksploatacji od 28000 do 59999 godzin pracy agregatów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Elektrociepłownia EC Koszyce przy ulicy Śniadeckich w Pile.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dotyczących trzech
agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620, zlokalizowanych w EC Koszyce w Pile, przy ulicy Śniadeckich
w okresie eksploatacji od 28000 do 59999 godzin pracy agregatów.
Kompleksowa obsługa serwisowa agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620 obejmuje przeglądy
okresowe, remonty, czynności naprawcze w przypadku awarii oraz modernizację silników w celu ograniczenia

emisji NOx do poziomu poniżej 250 mg/Nm3 (przy 5 % O2) wraz z dostawą wszystkich wymaganych części
zamiennych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej nastąpi przez potwierdzenie
posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 400
000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże spełnianie poniżej określonych minimalnych wymagań:
a) zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jednorazowej usługi albo wielu usług, obejmującej albo obejmujących
wykonanie serwisu gazowych agregatów kogeneracyjnych produkcji np. Jenbacher, o mocy min. 3,0MWe wraz
z dostawą części zamiennych lub podzespołów lub zespołów, o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN
netto.
b) dysponuje lub będzie dysponować min. dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia,
posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupy 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3), pkt 10) oraz Grupy 3 pkt 4), pkt 7), pkt
8), pkt 10) [Dz.U. nr 89, poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. oraz nr 141, poz. 1189].

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust 1b, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, za wyjątkiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w pkt 10 SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Od Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny wskazanej przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym pkt. 1.1. „Cena planowanych przeglądów serwisowych” pozycja „cena razem brutto”.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w pkt 17
SIWZ oraz § 9 Wzoru Umowy.
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III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności będą realizowane przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT rachunek
bankowy w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy i
aneksów do umowy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do osiągnięcia przez agregaty 59 999
godzin pracy (orientacyjnie do dnia 30.6.2022 r.).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła – pokój 102 (Sala Konferencyjna),
POLSKA.



Dz.U./S S197
12/10/2018
446509-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 5

12/10/2018 S197
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018

www.uzp.gov.pl
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