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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589804-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Śrem: Paliwa gazowe
2021/S 225-589804
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP : 785-00-02-615
Adres pocztowy: Parkowa 6
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sarbak
E-mail: biuro@pgk.srem.pl
Tel.: +48 612830511
Faks: +48 612830190
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.srem.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/537023
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/transakcja/537023
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
Inna działalność: Gospodarka Komunalna

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

Nazwa:
„Dostawa gazu ziemnego LNG”
Numer referencyjny: Numer sprawy: 03/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego LNG (zwany również gazem, gazem LNG) do
Stacji tankowania gazu w Mateuszewie, stanowiącej własność Spółki, nadzór eksploatacyjny oraz serwis
zapewniający prawidłowe funkcjonowanie stacji. Dostawca gazu zapewni wyposażenie stacji w system obsługi
kart flotowych. W okresie trwania zamówienia od 01.01.2022 r. do 30.11.2023 r. dostawa gazu LNG wyniesie
około 1 460 Mg (zamiennie również tona) – zamówienie podstawowe.

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: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Śrem.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego LNG (zwany również gazem, gazem LNG) do
Stacji tankowania gazu w Mateuszewie, stanowiącej własność Spółki, nadzór eksploatacyjny oraz serwis
zapewniający prawidłowe funkcjonowanie stacji. Dostawca gazu zapewni wyposażenie stacji w system obsługi
kart flotowych. W okresie trwania zamówienia od 01.01.2022 r. do 30.11.2023 r. dostawa gazu LNG wyniesie
około 1 460 Mg (zamiennie również tona) – zamówienie podstawowe.
2. Dostarczany gaz musi spełniać wymogi dla gazu wysokometanowego grupy E.
Wartość energetyczna gazu musi wynosić, 15,2 kWh/kg GCV. Na podstawie dostarczonych certyfikatów przy
każdej dostawie zostanie zweryfikowana wartość energetyczna gazu. W przypadku odstępstwa cena gazu
zostanie skorygowana do wartości energetycznej dostarczonego gazu.
Przykład: 1kg – 15,2 kWh = 100% ceny gazu
1kg – 15,0 kWh = 98,68% ceny gazu
3. Dostawca gazu LNG jest odpowiedzialny za przetankowanie gazu z cysterny do zbiornika kriogenicznego
wchodzącego w skład stacji. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za proces przetankowania gazu LNG
oraz zachowanie przepisów bezpieczeństwa, BHP i P-poż związanych z tym procesem. Kierowca cysterny musi
posiadać uprawnienia do rozładunku cysterny.
4. Serwis i nadzór nad stacją:
4.1. Zadania serwisowe muszą być przeprowadzane dwa razy w kwartale. Zakres czynności serwisowych
obejmuje:
a) oględziny zbiornika kriogenicznego LNG,
b) oględziny rurociągu technologicznego,
c) oględziny parownic,
d) oględziny układów technologicznych stacji redukcyjno-pomiarowej oraz punków redukcyjnych,
e) oględziny AKPIA i telemetrii,
f) oględziny infrastruktury terenowej, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na terenie stacji LNG,
g) oględziny instalacji zabezpieczającej,
h) w przypadku wystąpienia awarii, ocena wielkości awarii i wskazanie optymalnego sposobu usunięcia awarii.
5. Wykonawca gazu musi dysponować personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia energetyczne
dla grupy I E+D, II E+D, III E+D. W ramach obsługi serwisowej stacji wykonawca zapewni 1 konsultację
miesięcznie, mającą na celu przestawienie oceny stanu stacji, omówienie zagrożeń wystąpienia awarii.
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Wykorzystanie systemu zdalnego monitorowania stacji. Koszt następnych niezbędnych konsultacji będzie płatny
według wyceny wykonawcy.
6. System kart flotowych:
6.1. obsługa systemu kart flotowych stanowi koszt dostawcy gazu,
6.2. obsługa czytnika kart RFID i czytnika kart magnetycznych,
6.3. wpięcie urządzenia do systemu obsługi kart flotowych dostawcy gazu,
6.4. autoryzacja kart paliwowych dostawców gazu LNG z Polski i z UE,
6.5. dostawa systemu kart paliwowych,
6.6. cena gazu LNG obowiązująca w danym miesiącu będzie ustalana na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem
każdego miesiąca pomiędzy zamawiającym, a dostawcą,
6.7. okresem rozliczeniowy 2 razy w miesiącu- odpowiednio 1-15 i 16-ostatni dzień miesiąca.
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia,
7.2. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
7.4. określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
7.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Pełna informacja o przedmiocie zamówienia zawarta jest w Rozdziale 4 SWZ.
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: 01/01/2022
Koniec: 30/11/2023
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: tak
Opis opcji:
1. W toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości
zakupionego gazu LNG do ± 20% zamówienia podstawowego, to jest do 292 Mg. Zaistnienie okoliczności, o
której w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego
wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości gazu nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
1.1. zmiana (zmniejszenie) ilości gazu LNG wynikająca z bieżącego zapotrzebowania, która będzie różna
od ilości gazu wskazanej w ust. 4.1. SWZ – nie wymaga aneksu, odbywa się automatycznie, na podstawie
bieżącego zapotrzebowania na gaz,
1.2. zmiana (zwiększenie) ilości gazu LNG wynikająca z bieżącego zapotrzebowania, która będzie różna
od ilości gazu wskazanej w ust. 4.1. SWZ – nastąpi na podstawie art. 441 ustawy Pzp dotyczącym opcji.
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Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy bieżące zapotrzebowanie na gaz w trakcie trwania
zamówienia ulegnie zwiększeniu. W takiej sytuacji zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli
o skorzystaniu z niej. W przypadku skorzystania z prawa opcji ceny dostawy gazu będą naliczane analogicznie
jak dla zamówienia podstawowego. Warunki dostawy gazu dla opcji będą analogiczne jak dla zamówienia
podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego nie musi korzystać.
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 winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu obrót
paliwami gazowymi, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek powyżej
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane,
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający Informuje w
niniejszej części :
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - pełna informacja
zawarta została w rozdziale 7 SWZ.
2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8-10) ustawy Pzp
(przesłanki fakultatywne) - pełna informacja zawarta została w rozdziale 7 SWZ.
3. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN,
dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
wszelkich innych danych finansowych w walucie.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.
6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki
cywilne). Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze
skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
13. Pełna informacja o "Wykonawcy i podwykonawcy, udostępnienie zasobów" - zawarta w Rozdziale 8 SWZ
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN.
14. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych, innych dokumentach oraz
dokumentach, jakie należy złożyć wraz z ofertą.
14.1. Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji,
gdy wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w przedmiocie
zamówienia w Rozdziale 4 SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą.
Przedmiotowymi środkami dowodowymi są:
14.1.1. tabela równoważności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),
14.1.2. jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
14.1.3. punktu 14.1.2. nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
14.1.4. zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.
14.2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia,
zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
14.2.1. spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie opisanym w Rozdziale 6 SWZ:
a) warunek z pkt 6.1.3. a) SWZ- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
minimalną sumę gwarancyjną: 1 000 000,00 zł.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 1 000 000,00 zł lub odrębnie poprzez
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przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną minimalną
sumę gwarancyjną wymienioną powyżej lub równowartość tych kwot wyrażoną w innej walucie na zasadach
określonych powyżej.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2.1. lit a) SWZ, wykonawca składa inne
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b) warunek z pkt 6.1.4. a) SWZ- wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy – oświadczenie wykonawcy - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Okres 3 lat oraz okres 3 miesięcy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji należy podać ilość faktycznie dostarczonych ton gazu
LNG odnosząc się w ten sposób do już wykonanej (zrealizowanej) części umowy, a nie do pełnego zakresu
ilościowego zawartej umowy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi
wykonawcami zobowiązany będzie przedłożyć wykaz dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych
wymaganych
przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
c) warunek z pkt 6.1.4. b) SWZ- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczany gaz LNG odpowiada normom - potwierdzenie wartości energetycznej,
d) warunek z pkt 6.1.4. c) SWZ- wykazu cystern w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na
odpowiednim poziomie jakościowym:
a) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 dostaw gazu LNG dla napędu pojazdów w ilości min. 200 Mg, zrealizowanej w
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okresie 12 miesięcy, wraz z serwisowaniem tej stacji oraz świadczeniem dostawy do tej stacji systemu kart
flotowych,
Wykazana przez wykonawcę dostawa (wraz z serwisowaniem i systemem kart flotowych) może być
świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal.
Zamawiający w takiej sytuacji wymaga, by wykonawca wykazał, że realizowana dostawa została wykonana na
wartość nie mniejszą niż 200 Mg w okresie 12 miesięcy.
Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy
sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – potwierdzenie wartości
energetycznej.
c) wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma pojazdami autocysternami przystosowanymi do realizacji
przedmiotu zamówienia.
14.3. Brak podstaw wykluczenia – w zakresie opisanym w Rozdziale 7 SWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021
r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania (załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
• art. 109 ust. 1 pkt 8–10) ustawy.
14.4. Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne
składane dokumenty w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazuje że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020
r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku.
14.5.Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej - pełna informacja o dokumentach zawarta jest w Rozdziale 9 SWZ (ust. 9.7,
14.6. Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp - informacja zawarta jest w
Rozdziale 9 SWZ (ust. 9.8 i 9.9).
14.7.Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale 6 i 7 SWZ - zaleca się skorzystanie
ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - JEDZ) - informacja o
składaniu Jedz zawarta jest w ust. 9.12 SWZ.
14.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa
wraz z ofertą (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik
nr 1 do SWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy zawarte zostały w § 15 projektowanych postanowień umowy
stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2021
Czas lokalny: 10:00

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: 28/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego: Enmedia Aleksandra Adamska, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa zamawiającego.
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Wraz z wypełnionym formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ wykonawca składa:
1.1. tabelę równoważności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie
wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ (JEDZ),
1.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy),
1.4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy),
1.5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – w
przypadku gdy umocowanie osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego
rejestru). Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie
wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,
1.6. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów),
1.7. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdziale 10 SWZ.
3. Opis sposobu przygotowania oferty oraz pozostałych dokumentów składanych w postępowaniu został
zawarty w Rozdziale 13 SWZ.
4. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3.1. odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu,
3.2. domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy,
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie:
5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt .5.1.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6. wnosi się w terminie:
7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne.
8. Pełna informacja zawarta została w Rozdziale 33 SWZ.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2021
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