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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:
Centrala Spółki PGE GiEK SA
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Węglowa 5
Miejscowość:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Przemysław Siewiera
Tel.:
+44 7377505
E-mail:
przemyslaw.siewiera@gkpge.pl
Faks:
Kod NUTS PL71
Adresy internetowe:
Glówny adres:
www.pgegiek.pl
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie
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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:
www.pgegiek.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 Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Węglowa 5
Miejscowość:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Kancelaria Ogólna, pok. nr 008
Tel.:
+48 447377300
E-mail:
kancelaria.giek@gkpge.pl
Faks:
+48 447377301
Kod NUTS PL71
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Adresy internetowe:
Glówny adres:
www.pgegiek.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 olejów i smarów dla Oddziałów PGE GiEK S.A. oraz Spółek Nadzorowanych w latach 20192020
Numer referencyjny:
GEK/PMR-CSS/07462/2018
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV
09211000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Uzupełniający kod CPV
[]
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby dwóch Oddziałów PGE GiEK S.A.:
KWB i KWT oraz czterech Spółek nadzorowanych: Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji
Wyrobów Gumowych "Bestgum" Polska sp. z o.o., PTS „Betrans” sp.z o.o., Megazec sp. z o.o. i RAMB
sp. z o.o.w latach 2019 – 2020. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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 I - Dostawa olejów i smarów dla KWB
Część nr:
1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
09211000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, ul. Św. Barbary 3, 97-400
Bełchatów.
II.2.4) Opis zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby PGE GiEK S.A. Oddział KWB.
Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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: - Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl
w zakładce przetargi – SWPP system PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część II - Dostawa olejów i smarów dla KWT
Część nr:
2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
09211000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, ul. Górników Turowa 1, 59-916
Bogatynia.
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby PGE GiEK S.A. Oddział KWT.
Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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
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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: - Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

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
Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.plw
zakładce przetargi – SWPP system PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
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Nazwa:
Część III - Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej „Bestgum” Sp. z o.o.
Część nr:
3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
09211000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych Bestgum Polska sp. z o.o., ul.
Św. Barbary 3, 97 – 427 Rogowiec.
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby Spółki nadzorowanej
Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych Bestgum Polska Sp. z o.o.
Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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
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Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: - Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

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
Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl
w zakładce przetargi – SWPP system PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część IV - Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej PTS „Betrans” Sp. z o.o.
Część nr:
4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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Główny kod CPV
09211000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL71, PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PTS „Betrans” sp. z .o.o - Oddział Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów.
PTS „Betrans” sp. z .o.o - Oddział Bogatynia, ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia.

II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby Spółki nadzorowanej PTS „Betrans”
sp. z o.o. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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: - Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Tak

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
Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl
w zakładce przetargi – SWPP system PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część V - Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej „Megazec” Sp. z o.o.
Część nr:
5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
09211000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MEGAZEC Sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby Spółki nadzorowanej Megazec sp. z
o.o. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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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: - Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

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:
-
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl
w zakładce przetargi – SWPP system PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
II.2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH
II.2.1) Nazwa części:
Nazwa:
Część VI - Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej Ramb Sp. z o.o.
Część nr:
6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
09211000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL, PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RAMB sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów.
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby Spółki nadzorowanej RAMB sp. z
o.o.Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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
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Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: - Koniec 2020-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

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
Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl
w zakładce przetargi – SWPP system PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.

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. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 134 ust.
1 w zw. z art. 39 i nast. Ustawy, jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej 443.000 euro, w
oparciu o przepisy Ustawy i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty prawne.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawca winien wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i ust. 5 pkt 1 Ustawy.
4. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016r.,
ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DUUE L
3/16) w postaci elektronicznej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zaś ofertę w formie pisemnej. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca
składa, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
7. 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, Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia
dotyczące tych podmiotów.
8. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarto w pkt 6 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
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie Zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
realizują, należycie dostawy, w przypadku ubiegania się o:
a. Część zamówienia nr I: Dostawa olejów i smarów dla Oddziału KWB o łącznej wartości netto nie
mniejszej niż 1 700 000,00 zł;
b. Część zamówienia nr II: Dostawa olejów i smarów dla Oddziału KWT o łącznej wartości netto nie
mniejszej niż 500 000,00 zł;
c. Część zamówienia nr III: Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej Bestgum Polska Sp. z
o.o. o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 60 000,00 zł;
d. Część zamówienia nr IV: Dostawa olejów dla Spółki nadzorowanej PTS „Betrans” Sp. z o.o. o łącznej
wartości netto nie mniejszej niż 90 000,00 zł;
e. Część zamówienia nr V: Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej Megazec Sp. z o.o. o
łącznej wartości netto nie mniejszej niż 20 000,00 zł;
f. Część zamówienia nr VI: Dostawa olejów i smarów dla Spółki nadzorowanej Ramb Sp. z o.o. o
łącznej wartości netto nie mniejszej niż 13 000,00 zł.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1., Wykonawca
złoży wykaz wykonanych lub wykonywanych 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 dostawy,wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto (waga 100%) za wykonanie przedmiotu zamówienia w
zakresie poszczególnej części zamówienia.
2. Szczegółowe informacje dotyczące kryterium oceny ofert zawarto w pkt 13 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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
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Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy,
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy.
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
a. dla części 1 zamówienia - 140 000,00 zł;
b. dla części 2 zamówienia - 30 000,00 zł;
c. dla części 3 zamówienia - 5 000,00 zł;
d. dla części 4 zamówienia - 7 000,00 zł;
e. dla części 5 zamówienia – 1 400,00 zł;
f. dla części 6 zamówienia – 1 000,00 zł.
5. Informacje na temat wadium znajdują się w pkt. 8 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 Zamawiający określił 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 dołączają do oferty dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych
pełnomocnictw.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Opis
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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
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej zgodnie z pkt 14 SIWZ.
2. Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej https://swpp.gkpge.pl do systemu aukcyjnego
przy
użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie
ofert.

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: 2018-11-14
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: Okres w miesiącach 2
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

19
Data: 2018-11-14
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5,
97-400 Bełchatów, w Sali konferencyjnej nr 240 na 2 piętrze .
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 VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe

Nie
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1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad
określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy
zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych,
z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na
stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca
przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami
określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży
należytej staranności, aby jego Pracownicy, Współpracownicy, Podwykonawcy lub osoby przy pomocy
których będzie realizować Umowę Zakupową przestrzegali postanowień ww. dokumentów
2. Zamawiający wymaga, aby udział dostarczonych w ramach dostawy towarów lub oprogramowania
wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy
2014/25/UE, przekroczył 50% dla danej Części zamówienia. Tym samym Zamawiający odrzuci ofertę
jeżeli udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec
których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50% dla danej
Części zamówienia.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
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 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks:
+48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, 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 określone w Dziale VI Ustawy.

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:
PL
Tel.:
+48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks:
+48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2018-10-24
Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami
odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający.

