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1. Wstgp:

Ogloszenie o zam6wieniu

W imieniu Zarzqdu Sp6lki a tracam siq z pro6bq o pzedstawienie oferty handlowej

na ,,Dostawy wqgla dla Centralnej Cieplowniw Dqblinie".

Nazwa i adres Zamawiajqcego:

PGNiG TERMIKA

Energetyka Rozproszona sp. z o.o.

Pl. Solidarno6ci 1/3/5

53-661 Wroclaw

tel. 71 78 88 501

Okre6len ie trybu postgpowan ia:

Zamawiajqcy jest zamawiajqcym sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22018 t. poa.1986) i na podstawie

art, 133 ust. 1 tej ustawy nie podlega jej pzepisom.

Postgpowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ust. 7.1 Regulaminu udzielania Zam6wieri w PGNiG TERMIKA

Energetyka Rozproszona sp. z o.o.

Nazwa postgpowania:

,,Zakup i dostawy wqgla dla Centralnej Cieplowniw Dgblinie".

Opis przedm iotu zam6wienia :

Opisany w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (dalq ,,S|WZ') - zal. nr 1,

polegajqcy na realizacji dostaw mialu wggla kamiennego w szacowanej iloSci

1360 Mg o parametrach okreSlonych zgodnie ze specyfikacjq istotnych

warunk6w zam6wienia, kt6ra stanowi ZaNqcznik nr 1 do projektu Umowy (dalej

jako,,Paliwo wgglowe"), zgodnie z poni2szym Harmonogramem dostaw:
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miesiac ilo56

lipiec 2019 r. 600 Mg

sierpieh 2Q19 r. 300 Mg

wrzesieh 2019 r. 460 Mg

lqcznie 1360 Mg
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6. Termin wykonania zam6wienia:

Od dnia 11.07,2019r. do dnia 30.09.2019 r.

Warunki udzialu w postqpowaniu otaz opis sposobu oceny spelnienia tych

warunk6w:

O Zam6wienie mogq ubiega6 siq Wykonawcy, ktlrzy spelniajq nastqpujqce

warunki:

posiadajq uprawnienia do wykonywania okre5lonej dziaNalnoSci lub czynno6ci, jeZeli

przepisy prawa nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnie6,

posiadajq niezbgdnq wiedzq i do6wiadczenie oraz potencjal techniczny i dysponujq

osobami zdolnymi do wykonania Zam6wienia,

znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie

przedmiotu zam6wienia.

Ocena spelniania warunk6w wymaganych w Postgpowaniu bqdzie dokonywana

metodq spelnia/nie spelnia. Zamawiajqcy dokona oceny spelniania pzez

Wykonawc6w warunk6w udziatu w Postqpowaniu na podstawie zalqczonych

dokument6w i oSwiadczeh. Wykonawcy, kt6rzy nie speNniajq warunk6w udziaNu

w Postgpowan i u, mogq zostaC pzez Zamawiajqcego wykl uczeni z Postqpowan i a.

Zamawiajqcy moze wykluczyd z Postqpowania zakupowego o udzielenie

zam6wienia:

Wykonawc6w, kt6rzy w ciqgu ostatnich trzech lat przed wszczqciem Postgpowania

zakupowego nie wykonali Zam6wienia udzielonego im pzez Zamawiajqcego

lub inne sp6lkiz Grupy Kapitalowej PGNiG lub Grupy KapitaNowej PGNiG TERMIKA

lub wykonali je z nienale2ytq staranno6ciq lub zostali wpisani do Rejestru

Wykonawc6w wykluczonych z udziaNu w Postqpowaniu lub kiedy istnieje miqdzy

Wykonawcq a Zamawiajqcym sp6r w przedmiocie nalezytego wykonania

Zam6wienia,

Wykonawc6w, kt6rzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczqciem

Postgpowania zakupowego odm6wili podpisania umowy zakupowej lub umowy

ramowej lub realizacji Zam6wienia na warunkach okre6lonych w zlo2onej ofercie,

Wykonawc6w w stosunku, do kt6rych zostalo wszczqte Postgpowanie

upadlo5ciowe, je2eli sqd odm6wi ogloszenia upadloSci z uwagi

na niewystarczajqce aktywa na potwierdzenie upadlo6ci albo w razie zawarcia
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z wierzycielami ukladu powodujqcego zagrozenie dla realizacji Zam6wienia

I u b nastqpi li kwidacja pzedsiqbio rstwa Wyko nawcy,

Wykonawc6w, kt6rych upadloS6 lub likwidacjq ogloszono lub w stosunku,

do kt6rych wszczqto Postgpowanie upadNoSciowe lub likwidacyjne,

Wykonawc6w, kt6zy nie zNo2yli wymaganych dokument6w, o5wiadczefi oraz

nie spelnili innych wymog6w koniecznych do udzialu w Postgpowaniu zakupowym

okre6l onych przez Zamawiajqcego,

Wykonawc6w, kt6rzy zl;o?yli nieprawdziwe informacje majqce lub mogqce mie6

wplyw na wynik prowadzonego Postqpowania zakupowego,

Wykonawc6w, kt6rzy wykonywali czynno6ci zwiqzane z przygotowaniem

Postgpowania zakupowego lub poslugiwalisiq w celu sporzqdzenia oferty osobami

uczestniczqcymi w dokonywaniu tych czynno6ci lub gdy zachodzi uzasadnione

pzypuszczenie wptywania na czynno6ci wykonywane pzez pracownik6w

Zamawiajqcego.

Na potwierdzenie speNnienia warunk6w udzialu w Postgpowaniu Wykonawca

zobowiqzany jest dolqczy6 do oferty:

O6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udziaNu w Postgpowaniu okreSlonych w pkt

7.1 oraz oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z Postqpowania na podstawie

przeslanek wskazanych w pkt, 7.3 niniejszego ogloszenia o zam6wieniu -

(zalqcznik nr 2).

Wykaz lub referencje potwierdzajqce nalezyte wykonanie co najmniej 3 dostaw

wggla o wielkoSci co najmniej 2000 Mg kaZde, zrealizowanych w okresie ostatnich

3 lat pzed uptywem terminu sk|adania ofert.

Aktualny odpis z wNa6ciwego rejestru albo aktualne za6wiadczenie o wpisie

do ewidencji dzialalno6ci gospodarczq, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu

do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, wystawione

nie wczeSniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skNadania oferty.

W pzypadku, gdy oferta zloiona w postqpowaniu podpisana zostala przez osobq/y

inne niz wynikajqce z reprezentacji podmiotu wskazanej w dokumencie o kt6rym

mowa w pkt. 7.4.3., Oferent dolqczy do oferty pelnomocnictwo wystawione na

osobq podpisujqcq ofertg, podpisane przez osoby reprezentujqce podmiot.

8. Opis sposobu porozumiewania siq z Wykonawcami:

Telefoniczny, mailowy - dane osoby kontaktowej znajdujq siq w SIWZ.

Odpowiedzi na przesytane pytania bqdq publikowane na stronie www.pter.pl.
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9. lnformacje o miejscu, terminie skladania ofert:

Oferta powinna by6:

przestana na adres pocztowy: PGN|G TERMIKA Energetyka Rozproszona

sp. z o.o., ul. SkNadowa 53, 08-530 Dgblin lub

pzeslana za po5rednictwem poczty elektronicznej na adres pter@pter.pl lub

zNo2ona w sekretariacie w godzinach pracy biura 8:00-15:00 PGN|G TERMIKA

Energetyka Rozproszona sp. z o.o., ul. Sktadowa 53, 08-530 Dqblin.

Termin sktadania ofert upfuwa w dniu 10.07.20{9 r. o qodzinie 12:00

Oferty dostarczone/przeslane po okre6lonym wy2ej terminie nie bgdq

rozpatrywane. Za datq zloZenia oferty pzyjmuje sie datq wptywu oferty

do ZamawiajAcego.

l0.Zastrze2enie mo2liwo6cizmiany lub odwolania warunk6w zawartych w Ogloszeniu:

Zamawiajqcy zastuega sobie prawo zamknigcia postqpowania bez wyboru oferty

w przypadkach okreSlonych w Regulaminie udzielania Zam6wieh w PGN|G

TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o.

11. Dodatkowe zastrze2enia:

WykonawcaiZamawilqcy zobowiqzujq siq do zachowania w tajemnicy wszelkich

poufnych informacji uzyskanych w Postqpowaniu oraz w trakcie realizacji umowy.

lnformacje te nie mogq by6 ujawnione osobom trzecim.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogloszeniu stosuje siq postanowienia

,,Regulaminu Udzielania Zam6wieh w PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona

sp. z o.o." dostqpnego na stronie internetowej Zamawiajqcego tj. www.pter.pl. oraz

stosuje sig postanowienia Kodeksu Cywilnego.

12.Zalqcznikl:

12.1. SIWZ (zalqcznik nr 1).

1 2.2. O$wiadczen ie wykon awcy (zaiacznik nr 2).

12.3. Formulaz ofertov'ty (zalqcznik nr 3).

12.4. Wz6r umow), sprzeda2y wggla (zaNqczniknr 4).
PREZES ZARZADU
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