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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ANETA SZYNDLER
E-mail: aneta.szyndler@gkpge.pl
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000001010
Adres pocztowy: UL. ŁOWIECKA 24
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ANETA SZYNDLER
E-mail: ANETA.SZYNDLER@GKPGE.PL
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: WWW.kogeneracja.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

I.1)

Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000040284
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 103
Miejscowość: ZIELONA GÓRA
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ANETA SZYNDLER
E-mail: ANETA.SZYNDLER@GKPGE.PL
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: WWW.ec.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Toruń S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000021671
Adres pocztowy: ul. Ceramiczna 6
Miejscowość: TORUŃ
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
E-mail: aneta.szyndler@gkpge.pl
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgetorun.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://swpp2.gkpge.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://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

Nazwa:
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla laboratoriów PGE Energia Ciepła S.A., Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni "Zielona Góra S.A." oraz PGE Toruń
S.A.
Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/01919/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych niezbędnych do wykonywania
bieżących analiz w laboratoriach chemicznych zlokalizowanych w:
PGE Energia Ciepła S.A., Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni
"Zielona Góra S.A." oraz PGE Toruń S.A. przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH NA RZECZ PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratoria zlokalizowane w Krakowie, Gdyni, Gdańsku, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu (zakres podstawowy)
oraz w Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wlk. (zakres opcjonalny).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy do laboratoriów zlokalizowanych w poszczególnych oddziałach
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. na potrzeby wykonywania analiz chemicznych, odczynników chemicznych
wymienionych w Załączniku nr 7a do SIWZ - Formularz cenowy.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy sukcesywnie
partiami (w formie zamówień jednostkowych) transportem samochodowym lub za pośrednictwem kuriera.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w opakowaniach o pojemnościach
dostosowanych do danego rodzaju odczynnika objętego dostawą. Wykonawca jest także zobowiązany
przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po odczynnikach w
celu ich przekazania producentowi, importerowi, dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia lub w celu
ich utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie nazw własnych
produktów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe
oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane
ewentualnie przez Wykonawcę produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne
i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż
produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawca, który powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez
dołączenie specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub kart charakterystyki lub
specyfikacji jakościowych dla wszystkich zaoferowanych produktów równoważnych, na podstawie których
Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu.
2) wpisać nazwę produktu, producenta/dystrybutora oferowanego produktu w Załączniku nr 7a – Formularz
cenowy;
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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
Okres w miesiącach: 36
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:
Prawo opcji polega na dostawach odczynników chemicznych do laboratoriów zlokalizowanych w:
• PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, 66-400
Gorzów Wielkopolski,
• PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin,
• PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów.
Zamawiający ma prawo do skorzystania z opcji według własnego uznania poprzez pisemne oświadczenie
woli wskazujące zakres dostaw wysłane do Wykonawcy na adres jego siedziby w dowolnym terminie
poprzedzającym datę wystawienia protokołu odbioru końcowego.

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:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH NA RZECZ ZEW KOGENERACJA S.A.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratoria zlokalizowane we Wrocławiu i Siechnicach.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy do laboratoriów zlokalizowanych w ZEW KOGENERACJA S.A. na
potrzeby wykonywania analiz chemicznych, odczynników chemicznych wymienionych w Załączniku nr 7B do
SIWZ - Formularz cenowy.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy sukcesywnie
partiami (w formie zamówień jednostkowych) transportem samochodowym lub za pośrednictwem kuriera.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w opakowaniach o pojemnościach
dostosowanych do danego rodzaju odczynnika objętego dostawą. Wykonawca jest także zobowiązany
przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po odczynnikach w
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celu ich przekazania producentowi, importerowi, dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia lub w celu
ich utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie nazw własnych
produktów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe
oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane
ewentualnie przez Wykonawcę produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne
i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż
produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawca, który powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez
dołączenie specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub kart charakterystyki lub
specyfikacji jakościowych dla wszystkich zaoferowanych produktów równoważnych, na podstawie których
Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu.
2) wpisać nazwę produktu, producenta/dystrybutora oferowanego produktu w Załączniku nr 7b – Formularz
cenowy;
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
Okres w miesiącach: 36
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:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH NA RZECZ ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA
GÓRA” S.A.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium zlokalizowane w Elektrociepłowni "ZIELONA GÓRA" S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy do laboratorium zlokalizowanego w Elektrociepłowni "Zielona Góra"
S.A. na potrzeby wykonywania analiz chemicznych, odczynników chemicznych wymienionych w Załączniku nr
7c do SIWZ - Formularz cenowy.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy sukcesywnie
partiami (w formie zamówień jednostkowych) transportem samochodowym lub za pośrednictwem kuriera.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w opakowaniach o pojemnościach
dostosowanych do danego rodzaju odczynnika objętego dostawą. Wykonawca jest także zobowiązany
przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po odczynnikach w
celu ich przekazania producentowi, importerowi, dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia lub w celu
ich utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie nazw własnych
produktów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe
oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane
ewentualnie przez Wykonawcę produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne
i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż
produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawca, który powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez
dołączenie specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub kart charakterystyki lub
specyfikacji jakościowych dla wszystkich zaoferowanych produktów równoważnych, na podstawie których
Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu.
2) wpisać nazwę produktu, producenta/dystrybutora oferowanego produktu w Załączniku nr 7c – Formularz
cenowy;
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
Okres w miesiącach: 36
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:
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH NA RZECZ PGE TORUŃ S.A.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium zlokalizowane w PGE TORUŃ S.A.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy do laboratorium zlokalizowanego w PGE Toruń sS.A. na potrzeby
wykonywania analiz chemicznych, odczynników chemicznych wymienionych w Załączniku nr 7d do SIWZ Formularz cenowy.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy sukcesywnie
partiami (w formie zamówień jednostkowych) transportem samochodowym lub za pośrednictwem kuriera.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w opakowaniach o pojemnościach
dostosowanych do danego rodzaju odczynnika objętego dostawą. Wykonawca jest także zobowiązany
przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po odczynnikach w
celu ich przekazania producentowi, importerowi, dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia lub w celu
ich utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie nazw własnych
produktów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe
oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane
ewentualnie przez Wykonawcę produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne
i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż
produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawca, który powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez
dołączenie specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub kart charakterystyki lub
specyfikacji jakościowych dla wszystkich zaoferowanych produktów równoważnych, na podstawie których
Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu.
2) wpisać nazwę produktu, producenta/dystrybutora oferowanego produktu w Załączniku nr 7d – Formularz
cenowy;

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
Okres w miesiącach: 36
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w
przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ, przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi
być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w
tym:
4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków
rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
4.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp
(informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
4.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub;
4.5. 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
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Część dalsza w sekcji III.1.2.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część dalsza z sekcji III.1.1:
4.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, JEDZ
wskazany w pkt 3 składa osobno każdy Wykonawca.
6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art.
22a ustawy Pzp, JEDZ wskazany w pkt 3 składa także ten podmiot wraz z jego zobowiązaniem do oddania
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca nie wypełnia dalszych sekcji w
części IV JEDZ odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego.
8. W zakresie warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności –
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczególnych warunków, których spełnienia wymaga od
Wykonawcy.
9. W zakresie warunków dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
żadnych szczególnych warunków, których spełnienia wymaga od Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże:
dla części nr 1 przedmiotu zamówienia - sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na rzecz PGE
Energia Ciepła S.A. - jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej dwa zadania (realizowane na podstawie
odrębnych umów), które obejmowały swoim zakresem dostawy odczynników chemicznych, o łącznej wartości
tych zadań nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto;
Jeżeli Wykonawca w dacie składania Oferty wykonuje zadania, o których mowa w niniejszym warunku,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania Ofert wartość części
wykonanych dostaw jest nie niższa niż wskazana powyżej.
dla części nr 2 przedmiotu zamówienia - sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na rzecz ZEW
KOGENERACJA S.A. - jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej jedno zadanie, które obejmowało

10 / 14

swoim zakresem dostawę odczynników chemicznych, o wartości tego zadania nie mniejszej niż 50 000,00 zł
netto;
Jeżeli Wykonawca w dacie składania Oferty wykonuje zadanie, o którym mowa w niniejszym warunku,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania Ofert wartość części
wykonanej dostawy jest nie niższa niż wskazana powyżej.
dla części nr 3 przedmiotu zamówienia - sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na rzecz
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. - jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej jedno zadanie, które
obejmowało swoim zakresem dostawę odczynników chemicznych, o wartości tego zadania nie mniejszej niż 30
000,00 zł netto;
Jeżeli Wykonawca w dacie składania Oferty wykonuje zadanie, o którym mowa w niniejszym warunku,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania Ofert wartość części
wykonanej dostawy jest nie niższa niż wskazana powyżej.
dla części nr 4 przedmiotu zamówienia - sukcesywne dostawy odczynników chemicznych na rzecz PGE Toruń
S.A. - jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej jedno zadanie, które obejmowało swoim zakresem
dostawę odczynników chemicznych, o wartości tego zadania nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto;
Jeżeli Wykonawca w dacie składania Oferty wykonuje zadanie, o którym mowa w niniejszym warunku,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania Ofert wartość części
wykonanej dostawy jest nie niższa niż wskazana powyżej.
W przypadku Wykonawcy składającego Ofertę w zakresie więcej niż jednej części Przedmiotu Zamówienia,
ocena spełniania warunku będzie dokonywana dla każdej z części Przedmiotu Zamówienia z osobna. Dla
każdej części Przedmiotu Zamówienia możliwe jest przedstawienie tej samej dostawy, o ile odpowiada ona
wymogom postawionym przez Zamawiającego dla danej części Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie określa
szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa wyżej,
Wykonawca przedstawi wykaz wskazanych wyżej dostaw (odrębnie dla każdej części) wraz z podaniem ich
rodzaju, daty, miejsca wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, 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.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1) W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wyżej opisanymi wymogami.
2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w
przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
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Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wadium w niniejszym
postępowaniu.
Wykonawca gwarantuje przydatność do użycia dostarczonych przedmiotów zamówienia, nie krótszą niż 9
miesięcy od daty dostarczenia danych odczynników. W przypadku produktów o krótszym terminie przydatności
do użycia określonym przez producenta, Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia posiadającego
co najmniej 75% czasu przydatności do użycia określonego przez producenta.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2a/2b/2c/2d do
SIWZ (odrębny dla każdej części zamówienia). Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, a także muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23
ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Szczegółowe
wymagania dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia określone zostały w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w każdej części zamówienia jako oferta najkorzystniejsza,
zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ w
terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp.

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 13:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
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Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w PGE Energia Ciepła S.A. Departament Zakupów, ul. Złota 59,
Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE,
informację z otwarcia ofert dotyczącą:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134
ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w
pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na
stronie: (https://www.swpp2.gkpge.pl) Zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu określone zostały w
SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia
publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, takich jak:
1) informacja z KRK, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) zaświadczenia z ZUS, US i rejestrów działalności gospodarczej (KRS lub CEIDG), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i 5 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. W zakresie nie określonym w pkt 5–6 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy)potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
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26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
8. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 10a ustawy Pzp.
9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
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 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy
Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 6.1 odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej. 6.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1 i 6.2
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Jeżeli Zamawiający nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie: 7.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; 7.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
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Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8. Szczegółowe zasady postępowania
po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. Skargę
wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2020

