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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601523-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Stal
2021/S 228-601523
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Reck
E-mail: m.reck@pgg.pl
Tel.: +48 327161471
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: Karolinki 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-467
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Reck
E-mail: m.reck@pgg.pl
Tel.: +48 327161471
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://efo.coig.biz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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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: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)

Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

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

Nazwa:
Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 273-4
Numer referencyjny: 512100716

II.1.2)

Główny kod CPV
14622000 Stal

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej
PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO
w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział
Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-4.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami zamawiającego wymagane jest
złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

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:
BLACHA G/WALCOWANA 60X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.
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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: 6
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:
BLACHA G/WALCOWANA 50X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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:
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BLACHA G/WALCOWANA 40X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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:
BLACHA G/WALCOWANA 30X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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:
BLACHA G/WALCOWANA 25X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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:
BLACHA G/WALCOWANA 20X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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:
BLACHA G/WALCOWANA 16X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
BLACHY G/WALCOWANE 14X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N, 12X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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:
BLACHY G/WALCOWANE 10X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N, 8X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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
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Okres w miesiącach: 6
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:
BLACHY G/WALCOWANE 4,0X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N, 5X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N,
3,0X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N, 6X2000X6000MM 18G2A=S355J2+N
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000 Stal

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

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: 6
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
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – odpowiednio w tym okresie, w wysokości:
Dla zadania nr 1 - 51 000,00 PLN
Dla zadania nr 2 - 103 000,00 PLN
Dla zadania nr 3 - 48 000,00 PLN
Dla zadania nr 4 - 193 000,00 PLN
Dla zadania nr 5 - 188 000,00 PLN
Dla zadania nr 6 - 145 000,00 PLN
Dla zadania nr 7 - 97 000,00 PLN
Dla zadania nr 8 - 49 000,00 PLN
Dla zadania nr 9 - 48 000,00 PLN
Dla zadania nr 10 - 55 000,00 PLN
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia rachunku
zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów
określających przychody za okres ostatnich 3 lat obrotowych.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak
również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. wyrobów hutniczych, na wartość łączną nie niższą niż:
Dla zadania nr 1 - 51 000,00 PLN
Dla zadania nr 2 - 103 000,00 PLN
Dla zadania nr 3 - 48 000,00 PLN
Dla zadania nr 4 - 193 000,00 PLN
Dla zadania nr 5 - 188 000,00 PLN
Dla zadania nr 6 - 145 000,00 PLN
Dla zadania nr 7 - 97 000,00 PLN
Dla zadania nr 8 - 49 000,00 PLN
Dla zadania nr 9 - 48 000,00 PLN
Dla zadania nr 10 - 55 000,00 PLN
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wykazu
wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
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:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawcy:
1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1
pkt 1, 8 i 10;
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu
restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość – z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami
miejsca wszczęcia tej procedury.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania nr 1 - 1 500,00 PLN
Dla zadania nr 2 - 3 000,00 PLN
Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN
Dla zadania nr 4 - 5 000,00 PLN
Dla zadania nr 5 - 5 000,00 PLN
Dla zadania nr 6 - 4 000,00 PLN
Dla zadania nr 7 - 2 500,00 PLN
Dla zadania nr 8 - 1 000,00 PLN
Dla zadania nr 9 - 1 000,00 PLN
Dla zadania nr 10 - 1 500,00 PLN
W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości
równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.
2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie
dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez zamawiającego a w przypadku wykonawcy
spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw określonych w załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz.U. UE L187 z 26.6.2014), termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury
zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia. Wyklucza się
stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących
wspólnie będzie oceniane łącznie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić
zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
4. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, w
sprawie zamówienia publicznego.
2. Integralną część projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części
zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian
dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres,
charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w projektowanych postanowieniach, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–10.
Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. zadań złożone zostaną co najmniej
dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna (https://laip-pgg.coig.biz).
Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 192-500920

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 09:00

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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i
skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
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