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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82632-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Usługi audytu ustawowego
2017/S 045-082632
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
Tel.: +48 323513300
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Faks: +48 323513309
Kod NUTS: PL228
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.srk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

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

Nazwa:
Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja
2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831) dla SRK S.A.
Numer referencyjny: CZOK/01/17

II.1.2)

Główny kod CPV
79212300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i
potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Audyt energetyczny ma na celu dokonanie:
— identyfikacji obecnych źródeł energii,
— identyfikacji obiektów, wyposażenia, systemów i procesów, które mają wpływ na znaczące wykorzystanie
energii i zużycie energii,
— identyfikacji innych powiązanych procesów mających wpływ na znaczące wykorzystanie energii,
— ocenę przyszłego wykorzystania i zużycia energii,
— identyfikacji i ustalenia priorytetów możliwości poprawy wyniku energetycznego,
— określenia listwy wskaźników wyniku energetycznego,
— niezbędnych pomiarów parametrów do określenia wskaźników wyniku energetycznego,
— analizy możliwości termomodernizacji budynków,
— analizy kosztochłonności floty samochodowej.
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: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddziały w: Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Zabrzu, Brzeszczach, Mysłowicach, Sosnowcu,
Katowicach, Pszowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz Rudzie Śląskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cel i zakres przedmiotu zamówienia
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i
potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Audyt energetyczny ma na celu dokonanie:
— identyfikacji obecnych źródeł energii,
— identyfikacji obiektów, wyposażenia, systemów i procesów, które mają wpływ na znaczące wykorzystanie
energii i zużycie energii,
— identyfikacji innych powiązanych procesów mających wpływ na znaczące wykorzystanie energii,
— ocenę przyszłego wykorzystania i zużycia energii,
— identyfikacji i ustalenia priorytetów możliwości poprawy wyniku energetycznego,
— określenia listwy wskaźników wyniku energetycznego,
— niezbędnych pomiarów parametrów do określenia wskaźników wyniku energetycznego,
— analizy możliwości termomodernizacji budynków,
— analizy kosztochłonności floty samochodowej
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) powinien obejmować szczegółowy przegląd zużycia energii w
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budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających
łącznie za co najmniej 90 % całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Audyt swym
zakresem obejmuje obiekty we wszystkich Oddziałach SRK S.A. tak aby warunek dotyczący całkowitego
zużycia energii w instalacjach przemysłowych oraz w budynkach będących w posiadaniu SRK S.A. został
spełniony.
Wykaz procesów (technologicznych) w obiektach Zamawiającego, wraz z podaniem zużycia przez te obiekty
energii w okresie rocznym oraz podstawowych parametrów budynków lub budowli, w których zużywana
jest energia, zestawiono w Załączniku a) do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Opisane procesy, zdaniem Zamawiającego, wyczerpują zakres rzeczowy, jaki powinien zostać objęty audytem.
Dopuszcza się jednak poszerzenie obszaru objętego badaniem, tak aby w sposób nie budzący wątpliwości
spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie 90 %
zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Właściwe określenie zakresu rzeczowego dla spełnienia wymogów
Ustawy, należy do obowiązków Wykonawcy.
Podstawę zakresu wykonania audytu, stanowi wielkość zużycia energii przez Zamawiającego.
Roczne zużycie energii w roku 2017 szacuje się na:
— 411 GWh/rok – energia elektryczna,
— 281 000 GJ/rok – energii cieplnej,
— 5481 MWh/rok gazu ziemnego,
— 547 ton/rok – oleju napędowego,
— 28,4 ton/rok – benzyna,
— 60 ton/rok – węgiel kamienny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2017
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:
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1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego
Rejestru Karnego potwierdzającej, że urzędującego członka jego organu zarządzającego, nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo–akcyjnej i prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt
13) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego
Rejestru Karnego potwierdzającej, że wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu
ubiegania się o zmówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę o wartości minimum: 1 000 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże się:
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a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości posiadającymi uprawnienia w zakresie:
— minimum 3 osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu umożliwiającym wykonanie zadania (Audytorzy),
posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz odbyte przeszkolenia określone
w Polskiej Normie PN-EN 16247-5 Audyty energetyczne. Część 5: Kompetencje auditorów energetycznych.
Wszyscy audytorzy powinni posiadać dokumenty potwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia
(certyfikat, zaświadczenie, itp.), o którym mowa w pkt. 6.5. ww. normy. Kopie dokumentów potwierdzających
odbycie specjalistycznego szkolenia Wykonawca załączy do oferty.
— osoby wykonujące pomiary elektryczne dla potrzeb audytu:
— elektromonterzy wykonujący pomiary elektryczne (w ilości i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia) –
minimum 4 osoby powinni posiadać kwalifikacje wymagane dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń
i sieci elektroenergetycznych na napięcie wynikające z prowadzonych prac – na stanowisku Eksploatacja
(Zamawiający eksploatuje urządzenia o napięciu znamionowym do 110 kV), zgodnie z RMGPiPS z dnia
28.4.2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
— Wszyscy pracownicy Wykonawcy przewidziani do wykonywania prac powinni posiadać:
— aktualne badania lekarskie potwierdzone zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy na określonym stanowisku,
— aktualne przeszkolenie w zakresie BHP, odbyte w Ośrodku Szkolenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
— aktualne badania psychologiczne potwierdzone zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań
do wykonywania pracy – dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności
psychofizycznej określone w obowiązujących przepisach
— Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe
w wyniku nie spełnienia w/w warunków oraz wymogów obowiązujących przepisów i norm.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw potwierdzających w/w kwalifikacje, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.
b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą w ramach jednej umowy
polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego w celu zapewnienia efektywności energetycznej w
przemyśle, budownictwie itp. o wartości minimum 50 000 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu prac
przekazanego Zamawiającemu, zostanie przeprowadzony odbiór końcowy.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na
Wykonawcy. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu odbioru Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z
Zamawiającym.
3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony do 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia
o zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy. Jeżeli wyniki odbioru końcowego będą pozytywne (nie
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zostaną stwierdzone wady), protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

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: nie

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: 12/04/2017
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: 11/06/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
SRK S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pokój 112 (parter).

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:
Oświadczenie składane przez wykonawcę do oferty:
1. Oświadczenie – Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1
ustawy – załącznik nr 1 do druku „Oferta”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument
Zamówień (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania
spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
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z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby warunków udziału
w postępowaniu składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) dotyczący każdego z tych
podmiotów.
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do druku „Oferta”.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.
Skarga do sądu
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do
sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp. dotyczące skargi do sądu stosuje się odpowiednio.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Adres internetowy:www.srk.com.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2017
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