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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462277-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Włodawa: Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
2022/S 162-462277

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5650000119
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kozłowska-Lejko
E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl 
Tel.:  +48 825721276
Faks:  +48 825726591
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.wlodawa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa/proceedings
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:
Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa
Numer referencyjny: ZP/PN-4/2022/S

II.1.2) Główny kod CPV
44620000 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa. 
Planowana inwestycja położona będzie w północno-zachodniej części miasta. Planowane przedsięwzięcie nie 
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sąsiaduje bezpośrednio z zabudową mieszkaniową. Inwestycja nastąpi na nieruchomości: ul Żołnierzy WiN 10, 
22-200 Włodawa, działka nr ewid. 52 obręb 1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie układu 
technologicznego wykorzystującego biomasę. Wykonawca wykona kompletną instalację odgazowania biomasy 
i wytwarzania ciepła z OZE wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami oraz ewentualnymi wymaganymi 
przekładkami i zabezpieczeniem ruchu pozostałych urządzeń MPGK Spółka z o.o. Włodawa, pozostających 
w eksploatacji. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45251250 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Planowana inwestycja położona będzie w północno-zachodniej części miasta. Inwestycja nastąpi na 
nieruchomości: ul Żołnierzy WiN 10, 22-200 Włodawa, działka nr ewid. 52 obręb 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa.
Projekt pod nazwą Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa ma na celu 
zwiększenie wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Przedmiotowy projekt polega na zastąpieniu spalania węgla technologią polegającą na 
częściowym przetworzeniu biomasy. Spalaniu ulegają jedynie gazy wydzielone z przetwarzanej biomasy, co 
pozwala na łatwiejszą kontrolę procesu i ograniczenie unosu drobnych ziaren paliwa. Większość zawierających 
alkalia i chlor substancji mineralnych zawartych w przetwarzanej biomasie wyprowadzana jest w stałym 
produkcie (biowęglu). Tym samym urządzenia spalające gazy nie są narażone na intensywną korozję i 
szlakowanie, a emisja pyłów jest znacząco ograniczona w porównaniu do bezpośredniego spalania biomasy.
Planowana inwestycja położona będzie w północno-zachodniej części miasta. Planowane przedsięwzięcie nie 
sąsiaduje bezpośrednio z zabudową mieszkaniową. Inwestycja nastąpi na nieruchomości: ul Żołnierzy WiN 10, 
22-200 Włodawa, działka nr ewid. 52 obręb 1.
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie układu technologicznego wykorzystującego biomasę.
Wykonawca wykona kompletną instalację odgazowania biomasy i wytwarzania ciepła z OZE wraz z 
przynależnymi urządzeniami i instalacjami oraz ewentualnymi wymaganymi przekładkami i zabezpieczeniem 
ruchu pozostałych urządzeń MPGK Spółka z o.o. Włodawa, pozostających w eksploatacji.
Wykonawca zunifikuje stosowane typy urządzeń i materiały w zakresie całego Przedmiotu Umowy.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia, części urządzeń, instalacje i konstrukcje będą fabrycznie 
nowe.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyroby, przed umieszczeniem ich na rynku, podlegają 
ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektyw nowego podejścia UE, które mogą 
ich dotyczyć.
Dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania 
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oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, innymi Przepisami Prawa unijnego oraz 
przepisami implementującymi je na grunt polskiego prawa.
Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementów i urządzeń w zakresie realizowanej inwestycji uwzględni 
lokalne wahania temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także innych obciążeń oraz ogólne 
oddziaływanie warunków technicznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na elementy i urządzenia.
Wykonawca zoptymalizuje potrzeby własne instalacji realizowanych w ramach budowy instalacji do produkcji 
ciepła z OZE tj. m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa, zużycie wody, chemikaliów oraz ilość 
produkowanych odpadów celem zminimalizowania kosztów po stronie Zamawiającego.
Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniać wymagania ustalone przez 
przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań ponosi Wykonawca.
Wykonawca wypełni i przedłoży odpowiednim Jednostkom informacje dotyczące urządzeń, środków 
transportu i układów związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, co do których istnieje wymaganie 
powiadomienia UDT, TDT lub innych urzędów przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska 
zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem zezwoleń odpowiednich instytucji.
W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montażu i rozruchu będą opracowane i stosowane przez 
Wykonawcę, warunki zapewnienia czystości, pakowania, transportu oraz składowania, zabezpieczające 
materiały, elementy, urządzenia przed zabrudzeniem, korozją lub uszkodzeniem.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
- zał. nr 6 do SWZ

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: 15/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr projektu: POIS.01.01.01-00-0014/19.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 ustawy Pzp).

II.2.14) Informacje dodatkowe
1) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
zastosowana tzw. odwrócona kolejność oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
2) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest 
wymogiem niezbędnym do złożenia oferty. Informacje w sprawie wizji - pkt. 4.9 SWZ.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:
wykonał 1 (jedną) dostawę źródła ciepła polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu układu urządzeń 
pozwalających na produkcję ciepła ze źródeł energii - o wartości minimum 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści 
milionów złotych) brutto (załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi 
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty 
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A 
kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp 
oraz 108 ust. 2.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Pozostałe podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały szczegółowo wskazane w punkcie 7 
SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), 
przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. numer: 19 1240 5497 
1111 0010 5305 2156, z dopiskiem na przelewie: „WADIUM – numer sprawy: ZP/PN-4/2022/S.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 
dokumentu.
Pozostałe informacje nt. wadium zawarte są w Rozdziale 9 SWZ pn. Wymagania dotyczące wadium.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publ. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa 
w (ośw. z art. 125 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty, złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zrealizował zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego „Modernizacja źródła ciepła z 
wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa” stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy, będącym 
załącznikiem do SWZ.
Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych możliwości dokonania zmian umowy określa § 13. wzoru 
umowy "Zmiany umowy".
Waloryzacja wynagrodzenia została określona w § 14. wzoru umowy "Waloryzacja wynagrodzenia".

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
MPGK Spółka z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
A. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1) oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” oraz 
oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia w zw. z sytuacją na Ukrainie (zał. nr 8 i nr 
9).
2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (poręczenia lub gwarancje)
5) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
B. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:
1) wykaz dostaw (załącznik nr 3 do SWZ),
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ),
4) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp.
5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 5 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 powyżej – składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3 tabeli powyżej. Dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 3 tabeli powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

24/08/2022 S162
https://ted.europa.eu/TED

6 / 7



Dz.U./S S162
24/08/2022
462277-2022-PL

7 / 7

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Wszystkie pozostałe wymagania nie ujęte w przedmiotowym ogłoszeniu zawarte są w SWZ na stronie 
prowadzonego postępowania.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
C. Termin wykonania zamówienia maksymalnie do 15 grudnia 2023 r.
UWAGA: Przedmiot postępowania jest finansowany ze źródła zewnętrznego, fundusze europejskie. 
Zamawiający jest związany warunkami umowy o dofinansowanie w tym zakresie. Powyższe warunki umowy 
przewidują wykonanie i rozliczenia przedmiotu postępowania do końca 2023 r. W związku z tym zmiana 
powyższego terminu, poza spełnieniem wymogów prawa z zakresu zamówień publicznych, jest przy obecnych 
jej zapisach niemożliwa, chyba że nastąpiłaby wcześniej zmiana zasad rozliczenia umowy o dofinansowanie 
i mogłaby nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszałaby zasad rozliczenia i nie powodowałaby po 
stronie Zamawiającego jakiejkolwiek szkody (np. utraty dofinansowania).
D. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego może być 
tworzone przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść 30% kwoty zabezpieczenia na konto Zamawiającego wskazane w 
umowie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2022
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