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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25755-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Turek: Olej napędowy
2020/S 013-025755

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 4
Miejscowość: Turek
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Gałczyński
E-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl 
Tel.:  +48 632800307
Faks:  +48 632784151
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.pgkim-turek.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.pgkim-turek.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://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów PGKIM Sp. z o.o. w Turku oraz oleju opałowego na potrzeby PGKiM
Sp. z o.o. w Turku
Numer referencyjny: DGK - GRAIZ/SG- 5/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

mailto:zamowienia@pgkim-turek.pl
http://www.bip.pgkim-turek.pl
www.bip.pgkim-turek.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych
oraz sprzętu zmechanizowanego Zamawiającego w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2023 r. następujących paliw
płynnych:
— olej napędowy ON do 540 000 l,
— benzyna bezołowiowa PB 95 do 12 000 l,
— benzyna bezołowiowa PB 98 do 12 000 l.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni własnych
Zamawiającego od 1.4.2020 r. do 31.3.2023 r. w łącznej ilości do 80 000 l.

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
09132100
09135100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Turek

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych
oraz sprzętu zmechanizowanego Zamawiającego w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2023 r. następujących paliw
płynnych:
— olej napędowy ON do 540 000 l,
— benzyna bezołowiowa PB 95 do 12 000 l,
— benzyna bezołowiowa PB 98 do 12 000 l.
Wymagania jakościowe dla oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej muszą być zgodne z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.).
Podane ilości paliw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany
wg bieżących potrzeb maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną stacją paliw płynnych zlokalizowaną na terenie miasta Turku,
umożliwiającą pobieranie paliwa do pojazdów oraz sprzętu Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest
umożliwić Zamawiającemu tankowanie przez 7 dni w tygodniu w godzinach co najmniej od 6.00 do godz. 22.00.
Zakup paliwa na stacji paliw płynnych Wykonawcy odbywać się będzie w formie bezgotówkowej przy użyciu
kart paliwowych lub innego systemu umożliwiającego elektroniczne rejestrowanie pobranego paliwa w formie
wydruku z oznaczeniem:
— ilości pobranego paliwa,
— nr rejestracyjny pojazdu tankowanego,
— osoby pobierającej paliwo,
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— rodzaj sprzętu do którego pobierane było paliwo.
W przypadku systemu opartego o karty paliwowe Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie je przekazać
w ilości zadysponowanej przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Na
identyfikacyjnej karcie paliwowej będą zakodowane, co najmniej następujące dane:
— nazwa użytkownika,
— nr rejestracyjny pojazdu na kartach dla samochodów,
— nazwa użytkownika sprzętu na kartach dla sprzętu z silnikami spalinowymi.
Wykonawca dokona wymiany karty zniszczonej lub utraconej na nową w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Na
wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda identyfikacyjne karty paliwowe do nowo zakupionych lub przejętych
samochodów.
Przedmiotem zamówienia jest również dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni własnych Zamawiającego
od 1.4.2020 r. do 31.3.2023 r. w łącznej ilości do 80 000 l. Dostarczony olej opałowy musi spełniać wymagania
określone normą PN-C-96024:2011. Olej opałowy jest wykorzystywany przez Zamawiającego jedynie w celach
opałowych na własny użytek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/03/2023
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.2.12) 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:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
— posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej
z przedmiotem zamówienia, wynikające w szczególności z przepisów ustawy z dnia 10.4.1997 r Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755).
Wykonawca na tej podstawie musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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— posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej z
przedmiotem zamówienia, w związku z tym wykonawca musi wykazać, że posiada:
a) aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. W
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawcy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia z postępowania (zachowana została numeracja z SIWZ):
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/-a, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale, w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie jednolitego
dokumentu, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r„ zwanego dalej Jednolitym Europejskim
Dokumentem Zamówienia, w skrócie „JEDZ".
Składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, przy uwzględnieniu zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji / uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykonawca składa na wezwanie
zamawiającego, następujące dokumenty potwierdzające posiadanie takich kompetencji / uprawnień, o ile
obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, to znaczy:
a) aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. W
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo
energetyczne (j.t. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.).
10.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujący dokument:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego - na podstawie wzorcowego formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
10.2.3 W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw wykluczenia wykonawca składa na wezwanie
zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie 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
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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;
Uwaga: w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie prawnej spółki cywilnej, w/
w zaświadczenie w zakresie podatku dochodowego powinno być wystawione na rzecz każdego ze wspólników
spółki cywilnej, a w przypadku gdy spółka cywilna posiada podmiotowość prawno-podatkową w zakresie
podatku VAT, w/w zaświadczenie powinno być ponadto wystawione odrębnie na rzecz samej spółki cywilnej.
Ciąg dalszy poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3) zaświadczenie 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;
Uwaga: w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie prawnej spółki cywilnej,
należy złożyć odpowiednio:
— w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne i nie
zatrudniają pracowników - zaświadczenia ZUS wystawione odrębnie na wspólników spółki cywilnej,
— w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne i
jednocześnie zatrudniają pracowników - zaświadczenia ZUS wystawione odrębnie na wspólników spółki oraz na
spółkę cywilną,
— w sytuacji, kiedy wspólnicy, jak i pracownicy są zatrudnieni - zaświadczenie ZUS wystawione na spółkę
cywilną.
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) 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;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
Oświadczenia, o których mowa w pkt 5-7 należy złożyć na podstawie wzorcowego formularza stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ
10,2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.2.3:
1) pkt 1 - składa, aktualną na dzień składania, informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;



Dz.U./S S13
20/01/2020
25755-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 10

20/01/2020 S13
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 10

2) pkt 2,3, 4 - składa, aktualny na dzień składania, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
— zdolności technicznej / zawodowej.
Wykonawca na tej podstawie musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej /zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby w celu wykonania zamówienia publicznego wykonawca dysponował, co najmniej
następującym potencjałem technicznym:
a) co najmniej 1 stacją paliw płynnych znajdującą się na terenie miasta Turku gdzie Wykonawca dokonuje
sprzedaży paliw płynnych, zawierający, co najmniej następujące informacje dotyczące:
• dokładnej lokalizacji stacji paliw z podaniem ulicy i nr przy której jest usytułowana.
Ciąg dalszy z sekcji III.1.2.
10.2.5.Dokumenty, o których mowa w ust. 10.2.4 1) i 10.2.4. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.2.4.2) lit. a, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
10.2.6.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.2.4, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10.2.5 stosuje się.
10.2.7.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
10.2.3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 10.2.4 1), w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10.2.5 zdanie pierwsze
stosuje się.
10.2.8.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w postępowaniu, wskazanych w ust.
10.2.3 pkt 1-7;
10.2.9.Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wówczas Wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy na przykład wykonać cyfrowy
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skan posiadanego dokumentu lub oświadczenia nie sporządzonego w postaci dokumentu elektronicznego i
opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
Reprezentującej podmiot, którego dokument lub oświadczenie dotyczy. Opatrzenie elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy z powyżej
Składane przez wszystkich wykonawców, bez wezwania, po otwarciu ofert
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Oświadczenie powinno
zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem)
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, przy czym za wykonawców
składających wspólną ofertę uznaje się również wspólników spółki cywilnej, oświadczenie o przynależności tub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca będzie zobowiązany do
zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dopuszczalny zakres oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy zostały
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5, którego treść stanowi integralną część SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 24/02/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego:biurowiec Spółki PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, POLSKA, - pokój nr 19.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. Wojciech Kowalski: e-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl  - w sprawach dotyczących technicznych aspektów
przedmiotu zamówienia
2. Sebastian Gałczyński:, e-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl  – w sprawach dotyczących procedury
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do deszyfrowani

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:
Grudzień-styczeń 2023

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści
tysięcy złoty)
11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska nr rachunku: 09 1090
1229 0000 0000 2201 3589 z opisem: „Wadium - przetarg nieograniczony nr ref. DGK - GRAIZ/SG- 5/2020.
Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy
jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia
przelewu.
b) poręczeniach bankowych i/lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie
uznana na rachunku bankowym zamawiającego.
11.5. W przypadku wadium wnoszonego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej w formie innej niż
pieniądz (bezgotówkowe formy wnoszenia wadium), dokument poręczenia lub gwarancji wskazany w pkt
11.3. lit. b)-e) musi mieć formę oryginału elektronicznego, to jest dokumentu elektronicznego opatrzonego

mailto:zamowienia@pgkim-turek.pl
mailto:zamowienia@pgkim-turek.pl
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób uprawnionych ze strony gwaranta lub poręczyciela
oraz wniesionego w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest
oryginału dokumentu.
Warunku powyższego nie spełnia elektroniczna kopia oryginału dokumentu wadialnego poręczenia lub
gwarancji podpisana przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np, w formie cyfrowego
skanu iei pisemnego oryginału przesianego następnie środkiem komunikacji elektronicznej).
Uwaga: oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę
i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11.6. Z treści gwarancji/poręczenia powinny wynikać, co najmniej:
1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwota gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia
wyznaczonego na dzień składnia ofert,
5) bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
11.7. Zwrot lub zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje na zasadach i w sytuacjach określonych w
art. 46 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
11.8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą
11.9. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zaleca się aby w dokumencie wadialnym były wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co
najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum wykonawców, a fakt ten
został zaakceptowany przez wystawcę dokumentu wadialnego.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej Ustawy (Dział VI
Ustawy – „Środki ochrony prawnej”).

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt 1) i w pkt 2).
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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. W przypadku wniesienia odwołania
po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez
KIO orzeczenia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2020
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