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Byczyna: Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody 
użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez 

Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami 
Numer ogłoszenia: 126955 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. 
opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: Nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego 
ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na 
bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa 
dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach 
mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z 
urządzeniami. Szczegóły zawiera - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ. Podane 
ilości zużycia ciepła, są ilościami szacunkowymi i ich ilość może ulec zmianie. Przedmiot zamówienia 
zakwalifikowano do CPV: 09300000-2 Dostawa energii cieplnej 50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji 
kotłów grzewczych 50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych 42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania. 
II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 50.53.11.00-7, 50.72.10.00-5, 42.51.50.00-9. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi dostawy 
ciepła wraz z usługą eksploatacyjno-serwisową kotłowni o wartości usługi min. 200 tys. - każda z 
usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: W celu wykazania spełnienia w/w warunku 
Wykonawca przedkłada wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;- 
załącznik nr 5 - Doświadczenie zawodowe. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie 
usługę dostawy ciepła wraz z usługą eksploatacyjno-serwisową kotłowni. Dowodami, o których 
mowa powyżej są:  
1) poświadczenia,  
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. W przypadku gdy Zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego, usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których powyżej 
mowa. Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej przedłożył 
dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje). Potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana 
będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami 
zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. 1/ co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo 
kwalifikacji zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń cieplnych, 2/ co najmniej jedną osobą 
posiadającą świadectwo kwalifikacji zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń 
energetycznych (do 1 kV). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym 
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o 
których mowa powyżej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; Potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana 
będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
a) Formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 
innych dokumentów rejestrowych. 
 c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie. 
 d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania 
ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
W tym pisemnym zobowiązaniu lub innym odpowiednim dokumencie strony zobowiązania określą:  
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
-charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
- oświadczenie podmiotu, który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiana cen i stawek opłat może nastąpić w wyniku dostosowania przez Wykonawcę cen i stawek opłat do 
zmieniających się warunków prowadzenia działalności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o którym mowa w § 1 
ust. 3 pkt d niniejszej umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
 
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 - 220 Byczyna. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
04.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 - 220 Byczyna w pokoju nr 19 
(Sekretariat Urzędu). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy 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 

 


