
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Wstęp: 

W imieniu Zarządu Spółki zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej 

na „Ochronę obiektu Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w okresie: 1 wrzesień 2019 – 

31 sierpnia 2020”. 

2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

PGNiG TERMIKA  

Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 

Pl. Solidarności 1/3/5 

53-661 Wrocław 

tel. 71 78 88 501 

 

3. Określenie trybu postępowania: 

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ust. 7.1 Regulaminu udzielania Zamówień w PGNiG TERMIKA 

Energetyka Rozproszona sp. z o.o.  

Do postępowania nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

4. Nazwa postępowania: 

„Ochrona obiektu Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w okresie: 1 wrzesień 2019 

– 31 sierpnia 2020”. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

Opisany w SIWZ (zał. nr 1 do ogłoszenia).  

 

6. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. 

 



7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych 

warunków: 

7.1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

7.2. Ocena spełniania warunków wymaganych w Postępowaniu będzie dokonywana 

metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu na podstawie załączonych 

dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału 

w Postępowaniu, mogą zostać przez Zamawiającego wykluczeni z Postępowania. 

7.3. Zamawiający może wykluczyć z Postępowania zakupowego o udzielenie 

zamówienia: 

7.3.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego 

lub inne spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG lub Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA 

lub wykonali je z nienależytą starannością lub zostali wpisani do Rejestru 

Wykonawców wykluczonych z udziału w Postępowaniu lub kiedy istnieje między 

Wykonawcą a Zamawiającym spór w przedmiocie należytego wykonania 

Zamówienia, 

7.3.2. Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem 

Postępowania zakupowego odmówili podpisania umowy zakupowej lub umowy 

ramowej lub realizacji Zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie, 

7.3.3. Wykonawców w stosunku, do których zostało wszczęte Postępowanie 

upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi 

na niewystarczające aktywa na potwierdzenie upadłości albo w razie zawarcia 

z wierzycielami układu powodującego zagrożenie dla realizacji Zamówienia 

lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

7.3.4. Wykonawców, których upadłość lub likwidację ogłoszono lub w stosunku, 

do których wszczęto Postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 



7.3.5. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz 

nie spełnili innych wymogów koniecznych do udziału w Postępowaniu zakupowym 

określonych przez Zamawiającego, 

7.3.6. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego, 

7.3.7. Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem 

Postępowania zakupowego lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności lub gdy zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie wpływania na czynności wykonywane przez pracowników 

Zamawiającego. 

7.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 

7.1 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania na podstawie 

przesłanek wskazanych w pkt. 7.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu - 

(załącznik nr 2) 

7.4.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. 

 

8. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: 

Telefoniczny, mailowy – dane osoby kontaktowej znajdują się w SIWZ. 

Odpowiedzi na przesyłane pytania będą publikowane na stronie www.pter.pl. 

 

9. Informację o miejscu, terminie składania ofert wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: 

Informacje w SIWZ.  

 

10. Zastrzeżenie możliwości zmiany lub odwołania warunków zawartych w Ogłoszeniu: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 

w przypadkach określonych w Regulamin udzielania Zamówień w PGNiG 

TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 



 

11. Ewentualne dodatkowe zastrzeżenia: 

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

poufnych informacji uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji umowy. 

Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia 

„Regulaminu Udzielania Zamówień w PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona 

sp. z o.o., dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.pter.pl, oraz 

postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

12. Załączniki: 

12.1. SIWZ (załącznik nr 1). 

12.2. Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2). 

12.3. Formularz ofertowy (załącznik nr 3). 

12.4. Wzór umowy (załącznik nr 4). 

 


