
Dz.U./S S211
31/10/2019
518552-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 5

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518552-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Amoniak
2019/S 211-518552

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 5
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL924
Kod pocztowy: 07-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Kwaśnik
E-mail: daria.kwasnik@energa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.energaostroleka.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/energa_wytwarzanie/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/energa_wytwarzanie/proceedings
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/energa_wytwarzanie/proceedings

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wody amoniakalnej 24 % do Energa Elektrownie Ostrołęka SA w latach 2020-2021
Numer referencyjny: ZP/EEO/146/2019/DK

II.1.2) Główny kod CPV
24413000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody amoniakalnej 24 % o stężeniu w granicach od 23,1 % do 24,9 %
czystości technicznej na lata 2020-2021. Planowane zapotrzebowanie Zamawiającego na wodę amoniakalną
24 % szacowane jest w ilości od 4 000 ton do 8 000 ton.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody amoniakalnej 24 % o stężeniu w granicach od 23,1 % do 24,9 %
czystości technicznej na lata 2020-2021. Planowane zapotrzebowanie Zamawiającego na wodę amoniakalną
24 % szacowane jest w ilości od 4 000 ton do 8 000 ton.

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8. W celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunków powyżej, Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski
dokument w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który
złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
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na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje
zdolnością kredytową do bieżącego finansowania zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków powyżej, Wykonawcy składają wraz z ofertą
jednolity europejski dokument w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ.
Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował dostawę o łącznej wielkości
zrealizowanych zamówień o podobnym zakresie i charakterze (tzn. woda amoniakalna 24 %) nie mniejsza niż 8
000 ton, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy nie mniej niż 5 000 ton w tym okresie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
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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: 04/12/2019
Czas lokalny: 13:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Energa OZE S.A., ul. Grunwaldzka 42a, 83-000 Pruszcz Gdański, POLSKA.

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:
1. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia
o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej,
zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr
51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania
bieżących kursów walut obcych (tekst jednolity Dz.Urz. NBP z 2017 r. poz. 15.).
2. Ocenia spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana według formuły „0-1”, tj.
„spełnia”-„nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Zamawiając zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia
oferty dostępnego na (https://platformazakupowa.pl/pn/energa_wytwarzanie/proceedings).
5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
6. Termin związania ofertą - 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

https://platformazakupowa.pl/pn/energa_wytwarzanie/proceedings
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Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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:
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (dział VI).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2019

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

