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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537227-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Radomsko: Paliwa
2020/S 219-537227
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stara Droga 85
Miejscowość: Radomsko
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 97-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Półrola
E-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
Tel.: +48 446830630
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pgk-radomsko.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.pgk-radomsko.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://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sp. z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

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

Nazwa:
Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju
napędowego ON z podziałem na 3 części.
Część nr 1
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu zamawiającego benzyną bezołowiową
PB 95 na stacji paliw wykonawcy w ilości 5 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN
228+A1:2017-06E lub równoważnej.
Część nr 2
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u zamawiającego wynosi dla oleju
napędowego 5 000 litrów.
Część nr 3
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u zamawiającego dla oleju napędowego
5 000 litrów.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na
stacji paliw wykonawcy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu zamawiającego benzyną bezołowiową
PB 95 na stacji paliw wykonawcy w ilości 5 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN
228+A1:2017-06E lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi
normami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez zamawiającego
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.
2. Data rozpoczęcia zamówienia: od dnia 4 stycznia 2021 r.
3. Data zakończenia zamówienia: 31 grudnia 2021 r.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r.
poz. 1680), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia

10/11/2020
S219
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10

Dz.U./S S219
10/11/2020
537227-2020-PL

3 / 10

23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06E, jak również
nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Tankowanie samochodów i sprzętu zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających
się potrzeb zamawiającego, w całodobowej stacji paliw czynnej również w niedzielę i święta będącej w
dyspozycji wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa.
7. W ofercie wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej 1 całodobową stacją paliw czynną również w
niedziele i święta położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego, umożliwiającą zakup
paliwa będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Określone przez zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec zamawiającego z tytułu niezrealizowania
maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości benzyny pod kątem jej zgodności z
wymogami zamówienia.
W razie sporu powstałego między stronami na tle jakości zakupionej benzyny, w obecności przedstawicieli
wykonawcy i zamawiającego zostaną pobrane i zaplombowane trzy próbki, które zostaną przesłane do
akredytowanego laboratorium.
10. W razie potwierdzenia przez akredytowane laboratorium niezgodności zakupionej benzyny z normą PNEN 228+A1:2017-06E, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz koszty napraw pojazdów/
urządzeń zamawiającego wynikające ze złej jakości benzyny ponosi wykonawca. W przeciwnym razie koszty te
ponosi zamawiający.
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: 04/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi normami. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne z opisywanymi przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
2. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON
5 000 litrów.
3. Miejsce realizacji zamówienia: baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul.
Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r.
poz. 1680), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia
23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E, jak również
nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Określone przez zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec zamawiającego z tytułu niezrealizowania
maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
6. Data rozpoczęcia dostawy: od dnia 4 stycznia 2021 r.
Data zakończenia: 31 grudnia 2021 r.
Pierwsza dostawa oleju napędowego nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie dostaw.

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: 04/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, gm. Radomsko.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PNEN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne zamawiającego do zbiornika magazynowego
naziemnego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi normami. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne z opisywanymi przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
2. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON
5 000 litrów.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa
40, gm. Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r.
poz. 1680), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia
23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E, jak również
nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Określone przez zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec zamawiającego z tytułu niezrealizowania
maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
6. Data rozpoczęcia dostawy: 4 stycznia 2021 r.
Data zakończenia: 31 grudnia 2021 r.
Pierwsza dostawa oleju napędowego nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie dostaw.

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: 04/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

6 / 10

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 spełni warunek jeżeli posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— dla części nr 2 posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN
(słownie: czterysta tysięcy złotych),
— dla części nr 3 posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych).
Zamawiający nie wymaga aby wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa była sumowana
w przypadku złożenia oferty na część nr 2 i część nr 3. Wykonawca, który zdecyduje się złożyć ofertę na
część nr 2 i część nr 3 zamówienia będzie musiał wykazać się posiadaną zdolnością kredytową lub środkami
finansowymi na kwotę 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),
— dla części nr 1, nr 2 i nr 3 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy
złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Dla części nr 1:
— wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zrealizowaniu minimum 2 zamówień
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polegających na tankowaniu samochodów benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw wykonawcy o wartości
rocznie nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda,
— wykonawca posiada co najmniej jedną całodobową stację paliw do tankowania benzyny bezołowiowej PB 95
znajdującą się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego,
— wykonawca posiada świadectwo jakości oferowanego paliwa wystawione przez producenta, dostawcę
paliwa, u którego wykonawca się zaopatruje, wydane nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania
ofert.
Dla części nr 2:
— wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zrealizowaniu minimum 2 zamówień
polegających na dostawie oleju napędowego o wartości rocznie nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto każde,
— wykonawca posiada świadectwo jakości oferowanego paliwa wystawione przez producenta, dostawcę
paliwa, u którego wykonawca się zaopatruje, wydane nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania
ofert.
Dla części nr 3:
— wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zrealizowaniu minimum 2 zamówień
polegających na dostawie oleju napędowego o wartości rocznie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każde,
— wykonawca posiada świadectwo jakości oferowanego paliwa wystawione przez producenta, dostawcę
paliwa, u którego wykonawca się zaopatruje, wydane nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający nie wymaga aby wartość zamówień była sumowana w przypadku złożenia oferty na część
nr 2 i nr 3. Wykonawca, który zdecyduje się złożyć ofertę na część nr 2 i nr 3 będzie musiał wykazać się
doświadczeniem odpowiadającym warunkowi dla części nr 2.
Przez zamówienie zamawiający rozumie szereg dostaw w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi rozdział nr IV
do SIWZ – dla części nr 1 – dodatek nr 8 do SIWZ, dla części nr 2 – dodatek nr 9 do SIWZ i dla części nr 3 –
dodatek nr 10.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
podanych w nim warunkach.
Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego dodatek do
niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w
projekcie nie podlegają zmianie przez wykonawcę.

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: 11/12/2020
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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: 08/02/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500
Radomsko, POLSKA, sala konferencyjna, ale w obecnej sytuacji epidemiologicznej będzie transmitowane
online na (http://pgk-radomsko.pl/transmisja-online).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, przedstawiciele zamawiającego. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert
nastąpi poprzez transmisję online (http://pgk-radomsko.pl/transmisja-online).

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:
10.2021
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 dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną
przez siebie część, na kilka z nich lub na wszystkie.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 9a ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z
tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Zamawiający przewiduje dla części nr 1, 2 i 3 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw co w zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 20
% wartości zamówienia podstawowego.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
5. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
— dla części nr 1 – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium),
— dla części nr 2 – 15 000, 00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
— dla części nr 3 – 8 000, 00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Szczegóły zostały określone w SIWZ.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP poprzez miniPortal.
7. Aby złożyć ofertę wykonawca musi posiadać Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego
postępowania, które dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu – szczegóły postępowania
oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.bip.pgk-radomsko.pl) – załącznik nr 1 do SIWZ. Identyfikator
postępowania i klucz publiczny służą do zaszyfrowania oferty.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający
zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż
pdf,formatem XAdES.
9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w 12 pkt 12.1 SIWZ ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do
SIWZ;
2) zobowiązania podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3, 5.4 SIWZ, w przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) oświadczenia JEDZ;
4) potwierdzenia zapłaty wadium lub oryginału gwarancji wadialnej;
5) pełnomocnictwa.
10. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
11. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
12. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO została określona
w rozdziale 28 SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI art. 179 – 198g ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2020
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