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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 140001459
Adres pocztowy: Prosta 69
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-838
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Małkowski
E-mail: zbigniew.malkowski@zmsp.org.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zmsp.warszawa.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zmsp.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://zmsp.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez 

ZMSP obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

Numer referencyjny: TEDC5-ECAS_nzarzzar/2022-005597.

II.1.2) Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności 
Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa 
obejmująca sprzedaż i przesył ciepła dostarczonego za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody. 2. 
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Planowane miesięczne zużycie energii cieplnej do wszystkich obiektów 1526,316 (GJ) x 12 miesięcy = 18 
315,792 GJ od dnia 01.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 255 833.23 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W obiektach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa usytuowanych na terenie m. st. 
Warszawy stanowi załącznik nr 1a i 1b do opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności 
Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa 
obejmująca sprzedaż i przesył ciepła dostarczonego za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody. 2. 
Planowane miesięczne zużycie energii cieplnej do wszystkich obiektów 1526,316 (GJ) x 12 miesięcy = 18 
315,792 GJ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 255 833.23 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: 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:
a. Dostawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej udzieloną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1385 i poz. 1723), b. posiada aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 i poz. 1723), udzieloną przez Prezesa 
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Urzędu Regulacji Energetyki lub Dostawca przedstawi oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej 
z dystrybutorem sieci na świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajdują się 
miejsca dostarczania ciepła na terenie m.st. Warszawy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami w proponowanych istotnych postanowieniach umowy

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: 17/01/2023
Czas lokalny: 09:00

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: 17/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/01/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego przy pomocy Platformy eB2B https://zmsp.eb2b.com.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

https://zmsp.eb2b.com.pl/
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224584801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2022
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