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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: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252347728
Adres pocztowy: ul. Anielewicza 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-157
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, ul. Anielewicza 6
E-mail: przetargi@polin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zlokalizowanego w
Warszawie, ulica Anielewicza 6
Numer referencyjny: PZP.271.37.2021

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 energii cieplnej do budynku Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, zlokalizowanego w Warszawie, ulica Anielewicza 6 wraz z usługą wykonania przez
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Wykonawcę raz w roku zmiany nastawu temperatury na regulatorze pogodowym SAMSON TROVIS 5571
zainstalowanym w węźle cieplnym w budynku Muzeum.
2. Szczegółowy opis oraz przedmiotu zamówienia oraz opis sposób wykonania zamówienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 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.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN, zlokalizowanego w Warszawie, ulica Anielewicza 6 przez 36 miesięcy, nie później, niż od
dnia 28 maja 2022 r. wraz z usługą wykonania przez Wykonawcę raz w roku zmian nastaw temperatury na
regulatorze pogodowym SAMSON TROVIS 5571 zainstalowanym w węźle cieplnym w budynku Muzeum lub do
momentu wcześniejszego wyczerpania kwoty stanowiącej
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy.
2. Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (budynek ocieplony, ściany zewnętrzne kurtynowe szklone
lub pełne z otworami okiennymi. Powłokę zewnętrzną fasady stanowi ażurowa struktura z pionowych paneli
szklanych oraz perforowanych paneli metalowych).
3. Parametry zamawianej energii cieplnej:
a) planowane średnie zużycie energii cieplnej w ciągu 36 miesięcy w ramach zamówienia wyniesie: 24 360 GJ
b) moc cieplna zamawiana: 1,6900 MW, w tym:
moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1000 MW,
moc cieplna na potrzeby ciepłej wody (c.w.): 0,1900 MW,
moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (c.t.): 1,4000 MW,
Wartość natężenia przepływów: Gz-22.31 m3/h, GI-6,01 m3/h
c) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
d) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością
Veolia Energia Warszawa S.A.
Miejscem dostawy ciepła a tym samym miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń pomiędzy
Odbiorą i Sprzedawcą są zawory przyłącza w węźle cieplnym, regulator dp/v jest własnością Wykonawcy.
e) regulator pogodowy SAMSON TROVIS 5571 jest własnością Zamawiającego,
f) temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą
zamówioną: 80/45 0C
g) powierzchnia całkowita budynku:
część nadziemna: 10 733,22 m2
część podziemna: 7 634,99 m2
h) rok budowy obiektu: 2009 – 2013
4. Wykonawca raz w roku wykona usługę polegającą na zmianie nastawy temperatury na regulatorze
pogodowym SAMSON TROVIS 5571 zainstalowanym w węźle cieplnym w budynku Muzeum. Zamawiający raz
w roku w październiku zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wykonanie usługi. Po wykonaniu usługi Strony
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sporządza protokół, dokumentujący należyte wykonanie zamówienia, co będzie dla Wykonawcy podstawą do
wystawienia Zamawiającemu faktury vat z 21 dniowym terminem płatności.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby posiadającej
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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:
Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu lub dystrybucji
ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących
załącznik nr 5 do SWZ.

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
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Data: 01/02/2022
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: 01/04/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
12.2024
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20
000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A. nr rachunku 90 1020
1026 0000 1102 0275 4547 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania PZP.271.37.2021”.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w ustawie;
2) z treści poręczenia lub gwarancji powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) oświadczenie złożone przez gwaranta lub poręczyciela powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz
płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
5) beneficjentem gwarancji musi być Zamawiający;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania oraz jego
numer.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga,
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
8. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy.
9. Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem
Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które stanowi 5% wartości umowy.
10 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy: postępowanie PZP.271.37.2021”.
12 Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione tj.
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu zawarcia umowy.
13 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
14 Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 musi zostać złożone przed upływem
terminu wyznaczonego na podpisanie umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2021

