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Polska-Poznań: Gaz ziemny
2021/S 146-385522

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Krajowy numer identyfikacyjny: 783 18 22 694
Adres pocztowy: ul. E. Estkowskiego 6
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-755
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750000088
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 73
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-418
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Krajowy numer identyfikacyjny: 8790170691
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250007626
Adres pocztowy: ul. Cementowa 8
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-983
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252836114
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-793
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250007684
Adres pocztowy: ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-703
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008519
Adres pocztowy: ul. Racjonalizacji 6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340133163
Adres pocztowy: Al. Walentego Roździeńskiego 188
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-203
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
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Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008577
Adres pocztowy: ul. Annopol 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-236
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyk i Pomiarów PIAP
Krajowy numer identyfikacyjny: 5223185370
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 202
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-486
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770003280
Adres pocztowy: Ul. Starołęcka 31
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-963
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 8943140523
Adres pocztowy: ul. Stabłowicka 147
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-066
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340125399
Adres pocztowy: ul. Leopolda 31
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-189
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Krajowy numer identyfikacyjny: 7492109260
Adres pocztowy: ul. Energetyków 9
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-225
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
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Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252838745
Adres pocztowy: ul. Duchnicka 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-796
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213910680
Adres pocztowy: Al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
E-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 618504900
Faks:  +48 618526376
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ilim.lukasiewicz.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawcza, logistyka NO

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer referencyjny: PRZ/00009/2021
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II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów 
Sieci Badawczej Łukasiewicz, do 29 punktów poboru (PPG) o łącznym szacowanym wolumenie 39 541 909,35 
kWh (zamówienie podstawowe). Zamawiający oświadcza, iż planowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
w każdym punkcie przyłączenia określone jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilość stanowiąca zamówienie 
jest wielkością oszacowaną dla każdego z punktów poboru, z należytą starannością w oparciu o faktyczne 
dotychczasowe zużycie paliwa gazowego. Powyższe dane mają charakter informacyjny, służą wyłącznie do 
obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistego odbioru paliwa 
gazowego w poszczególnych punktach poboru.

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
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wybrane miasta określone w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów 
Sieci Badawczej Łukasiewicz, do 29 punktów poboru (PPG) o łącznym szacowanym wolumenie 39 541 909,35 
kWh (zamówienie podstawowe). Zamawiający oświadcza, iż planowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
w każdym punkcie przyłączenia określone jest w załączniku nr 1 do SWZ. Ilość stanowiąca zamówienie 
jest wielkością oszacowaną dla każdego z punktów poboru, z należytą starannością w oparciu o faktyczne 
dotychczasowe zużycie paliwa gazowego. Powyższe dane mają charakter informacyjny, służą wyłącznie do 
obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistego odbioru paliwa 
gazowego w poszczególnych punktach poboru. Łączne szacunkowe zapotrzebowania na kompleksową 
dostawę paliwa gazowego zostało określone w załączniku nr 1 – OPZ. Zamawiający określa, iż zużyje min. 
50 % szacowanego podstawowego wolumenu zapotrzebowania na paliwo gazowe. Kompleksowa dostawa 
paliwa gazowego ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży 
i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i być wykonywana na warunkach 
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 
ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z operatorem 
systemu dystrybucyjnego (OSD), działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiające sprzedaż paliwa 
gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru gazu, określonych w załączniku nr 
1 do SWZ. Lista OSD działających na terenie danego punktu poboru paliwa gazowego została wskazana w 
załączniku nr 1 do SWZ. Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie kompleksowej dostawy paliwa gazowego 
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wraz z usługą dystrybucji gazu ziemnego. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zwiększenia o 20 % łącznej ilości paliwa gazowego podanej w pkt 1.

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
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia o 20 % kWh łącznej ilości 
paliwa gazowego podanego w pkt 3.1 SWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy. Zwiększenie ilości zakupionego 
paliwa gazowego dla przedmiotu zamówienia i tym samym Wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić 
wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. Prawo opcji jest uprawnieniem 
Zamawiających, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku 
nieskorzystania przez danego Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z 
tego tytułu.

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:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100), obowiązującą przez cały okres 
realizacji niniejszego zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

30/07/2021 S146
https://ted.europa.eu/TED

8 / 12



Dz.U./S S146
30/07/2021
385522-2021-PL

9 / 12

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 16 umów. 
Każdy Zamawiający zawiera umowę osobno i we własnym imieniu. Wykonawca wystawia i dostarcza 
faktury VAT na poszczególnych Zamawiających. Rozliczenia za pobrane paliwo gazowe odbywać się będą 
wyłącznie na podstawie danych o zużyciu paliwa gazowego udostępnionych Wykonawcy przez OSD za dany 
okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych 
sporządzonych przez Wykonawcę – zakaz nie dotyczy szacunkowych zużyć wykazywanych przez OSD. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur (pojedynczych lub wspólnych) zawierających rozliczenia 
wykraczające poza przewidziany umową okres dostaw, pod rygorem wstrzymania płatności. Zamawiający nie 
wyraża zgody na wystawianie faktur (pojedynczych lub wspólnych) zawierających rozliczenia wynikające z 
różnych umów na dostawę paliwa gazowego, pod rygorem wstrzymania płatności.

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: 27/08/2021
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: 24/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 11.30, w siedzibie Zamawiającego, tj. Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert 
poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj ofertę”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj ofertę”.

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:
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1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokonania 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli Zamawiający przewidział w SWZ możliwość 
żądania tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
3. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, 
wnieść wadium w kwocie: 100 000 PLN brutto.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Podstawy wykluczenia:
a) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki 
wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne);
b) na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który 
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;
c) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w 
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
d) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę który, z przyczyn 
leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo 
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

30/07/2021 S146
https://ted.europa.eu/TED

10 / 12



Dz.U./S S146
30/07/2021
385522-2021-PL

11 / 12

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
6. Dokumenty składane wraz z ofertą:
— formularz ofertowy i formularz cenowy (zał. 2 i 2a do SWZ),
— pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
— zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dot.),
— wadium,
— zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.),
— oświadczenie dot. wspólnego ubiegania się o udzielania zamówienia (jeżeli dot.).
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zam. przez Wykonawcę.
7. Dokumenty składane na wezwanie:
— oświadczenie JEDZ,
— aktualna koncesja,
— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
— informacja z KRK,
— zaświadczenie właściwego naczelnika US,
— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS,
— odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG,
— oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
— oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, składa dokumenty określone 
szczegółowo w SWZ.
9. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę 
Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z zapisami SWZ załączniki do 
SWZ stanowią jego integralną część.
10. W związku z ograniczeniami technicznymi formularza ogłoszenia, treść jest niepełna. Pełna treść dostępna 
jest na platformie Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

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
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 
15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Ze względu na ograniczenia formularza 
szczegółowe informacje znajdują się w rozdz. 24 SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021
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