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PYTANIA WSTĘPNE
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura ograniczona
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Dialog konkurencyjny
Partnerstwo innowacyjne

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Węglowa 5
Miejscowość:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Małgorzata Baran
Tel.:
+48 757734243
E-mail:
malgorzata.baran@gkpge.pl
Faks:
+48 757734212
Kod NUTS PL71
Adresy internetowe:
Glówny adres:
https://swpp.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie

2
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
https://swpp.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod:
adresem podanym powyżej
następującym adresem:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem na adres podany powyżej
na następujący adres:
Oficjalna nazwa:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Młodych Energetyków 12
Miejscowość:
Bogatynia
Kod pocztowy:
59-916
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Tel.:
E-mail:
malgorzata.baran@gkpge.pl
Faks:
Kod NUTS PL515
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Adresy internetowe:
Glówny adres:
https://swpp.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inna działalność: -

SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Nazwa:
Dostawa technicznych roztworów mocznika dla Oddziałów PGE GiEK S.A.
Numer referencyjny:
GEK/PMR-ELT/01665/2018
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV
24410000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Uzupełniający kod CPV
[]
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, na podstawie zamówień cząstkowych, 40%
technicznego roztworu mocznika dla Oddziałów PGE GiEK S.A.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części Tak
Nie
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części
tylko jednej części maksymalnej
liczby części Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część 1 - Dostawa 40% roztworu mocznika technicznego dla Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra
Część nr:
1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
24410000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, na podstawie zamówień cząstkowych, 40%
technicznego roztworu mocznika dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół
Elektrowni Dolna Odra wilości 6 300 Mg.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
Kryterium jakości
Kryterium kosztu

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: 2019-06-01 Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Tak
Opis wznowień:
-

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część 2 - Dostawa 40% technicznego roztworu mocznika dla Oddziału Elektrownia Bełchatów
Część nr:
2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
24410000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, na podstawie zamówień cząstkowych, 40%
technicznego roztworu mocznika dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrownia Bełchatów w ilości 26 950 Mg.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
Kryterium jakości
Kryterium kosztu

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

7
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: 2019-03-01 Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Tak
Opis wznowień:
-

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część 3 - Dostawa 40% technicznego roztworu mocznika dla Oddziału Elektrownia Turów
Część nr:
3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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Główny kod CPV
24410000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, na podstawie zamówień cząstkowych, 40%
technicznego roztworu mocznika dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrownia Turów w ilości 11 250 Mg.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
Kryterium jakości
Kryterium kosztu

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: 2019-10-01 Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Tak
Opis wznowień:
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Nie
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Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
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
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„Ustawą”, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, oraz na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.
3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pomocą środka komunikacji elektronicznej, o
którym mowa w pkt 7.2. SIWZ, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 2 Ustawy, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r., ustanawiającego standardowy
formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3/16).
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca
składa aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w zakresie, w
którym wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa także aktualne na dzień składania ofert Jednolite Europejskie
Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
6. Na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy, zamawiający przed przesłaniem zaproszenia do udziału w aukcji
elektronicznej, a w przypadku braku podstaw do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, przed
udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia z postępowania wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu,
do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14
(w zakresie przestępstw wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c) i 21 Ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu 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 w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
c) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy w
przypadku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywać wg metody spełnia/nie
spełnia.
8. W odniesieniu do:
— wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
— osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
wymagania dotyczące składanych dokumentów są zawarte w SIWZ.
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9. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w której wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, są zawarte w punkcie 5 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i
zawodową, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy technicznego roztworu
mocznika, w zależności od Części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, łącznie w ilości
wskazanej poniżej:
a) dla Części nr 1 – w ilości nie mniejszej niż 1 200 Mg,
b) dla Części nr 2 – w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg,
c) dla Części nr 3 – w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane
będą łącznie zdolności techniczne lub zawodowe wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia, wykonawca
przedstawi wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu
dostaw, ilości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca do wykazu wykonanych dostaw załączy dowody określające, czy dostawy te zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składając ofertę na poniższe Części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium
w kwocie:
a) Część nr 1 – 40 000 PLN;
b) Część nr 2 – 170 000 PLN;
c) Część nr 3 – 75 000 PLN.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wpłacane na rzecz: PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów na rachunek bankowy nr 06 1090 1971
0000 0001 1459 9535 prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA I O/Bogatynia z adnotacją: „Wadium
w postępowaniu nr GEK/PMR-ELT/01665/2018, Część nr … zamówienia”.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien być złożony w
oryginale. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na zapisy punktu 8.7. SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze są określone w SIWZ.
III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić wspólnego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia
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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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewiduje
przeprowadzenie na stronie internetowej https://swpp.gkpge.pl aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną
złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym będzie cena
jednostkowa zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części, przy zachowaniu
pozostałych danych z oferty.
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych

Tak

Nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 2018-10-12
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału PL
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 2018-12-10
Okres w miesiącach IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 2018-10-12
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych
Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, budynek inwestycji, sala 300
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
-

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 -

Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wszystkie pozostałe informacje, niezawarte w niniejszym ogłoszeniu, są opisane szczegółowo w
SIWZ, która jest udostępniana na stronie internetowej zamawiającego
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe – SWPP System PGE – ogłoszenia i specyfikacja
zamówienia – Zamówienia publiczne Spółek GK PGE – Aktualne – Dostawa technicznych roztworów
mocznika dla Oddziałów PGE GiEK S.A.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23)
Ustawy z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie
podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 24ust. 1 pkt 14 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2
Ustawy.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy
2014/25/UE, nie przekroczy 50% w każdej Części zamówienia.
5. Kupowany mocznik musi pochodzić z instalacji do produkcji amoniaku objętej EU ETS (Unijny
System Handlu Uprawnieniami do Emisji) oraz emisja CO2 pochodząca z produkcji amoniaku
wykorzystywana do produkcji tego mocznika będzie monitorowana i raportowana przez instalacje do
produkcji amoniaku.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy:
ul. Postępu 17a
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-676
Państwo:
PL
Tel.:
+48 224587800
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks:
+48 224587840
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:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
orazponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

16
Oficjalna nazwa:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy:
ul. Postępu 17a
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-676
Państwo:
PL
Tel.:
+48 224587800
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks:
+48 224587840
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2018-09-04
Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami
odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający.

