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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565993-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Paliwa
2019/S 231-565993

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zaciszna 5
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaniewska
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl 
Tel.:  +48 627400295
Adresy internetowe:
Główny adres: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zaciszna 5
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Łakomy
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl 
Tel.:  +48 627472948
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jlajarocin.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZGO Sp. z o.o. w Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Adres pocztowy: Witaszyczki 1A
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Pawłowski
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl 
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Tel.:  +48 627472456
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo-jarocin.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZGO-NOVA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 21A
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Tynny
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl 
Tel.:  +48 519317851
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo-nova.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://jarocin.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 15B
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaniewska
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl 
Tel.:  +48 627400295
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jlajarocin.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz ZGO Sp. z
o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Numer referencyjny: JLA/ZP/2/2019
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II.1.2) Główny kod CPV
09100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.,
ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, obejmująca sukcesywną
dostawę oleju napędowego – odpowiadającego wymaganiom jakościowym.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego
prawem opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacja zbiorników:
1. JLA, ul. Zaciszna 5, Jarocin.
2. ZGO, I zbiornik – Witaszyczki 1a, Jarocin; II zbiornik – SPOK w Mateuszewie, Mateuszewo 8, Śrem.
3. ZGO-NOVA, Witaszyczki 1A, Jarocin.

II.2.4) Opis zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.,
ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, obejmująca sukcesywną
dostawę oleju napędowego – odpowiadającego wymaganiom jakościowym.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego
prawem opcji.
Źródłem pochodzenia oleju napędowego będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym.
Zamawiający wymaga, aby olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia, spełniał poniższe wymagania:
a) jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12,
b) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221, poz.1441),
c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych,
d) nie może zawierać znaczników paliwa.
5.1.1. Zapotrzebowanie na olej napędowy objęte
1) zamówieniem podstawowym wynosi:
a) dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. – do 15 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 360 000 litrów w
okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata,
b) dla ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu do
20 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 480 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata,
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c) dla ZGO-NOVA Sp. z o.o. – do 16 800 litrów średniomiesięcznie tj. 403 200 litrów w okresie obowiązywania
umowy, tj. 2 lata.
2) Zamówieniem objętym prawem opcji wynosi:
a) dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. – do 90 000 litrów w okresie obowiązywania umowy,
b) dla ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – do
120 000 litrów w okresie obowiązywania umowy,
c) dla ZGO-NOVA Sp. z o.o. – do 100 800 litrów w okresie obowiązywania umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem
opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
5.1.2 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami
prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie;
2) do każdej dostawy paliwa, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący
jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii wraz z
próbką paliwa w min. 1 litrowym pojemniku zaplombowanym własnymi znakami Wykonawcy, list przewozowy
wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny
dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny;
3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż w ciągu 24 godziny od momentu załadunku
cysterny na magazynie (składzie podatkowym);
4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
5.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasady realizacji zamówienia zawiera tom II SIWZ – Projekt
umowy.
5.1.4. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z
rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy,
b) Wykon. może powierzyć wykon. części zam. podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 tomu I (IDW) SIWZ.
5.1.5 Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe inf. zawarto w SIWZ.

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
Koniec: 31/12/2021
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:
1. Zamówienie objęte prawem opcji wynosi:
a) dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. – do 90 000 litrów w okresie obowiązywania umowy,
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b) dla ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – do
120 000 litrów w okresie obowiązywania umowy,
c) dla ZGO-NOVA Sp. z o.o. – do 100 800 litrów w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamawiający, korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych, określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia na 1 554 000 litrów oleju
napędowego, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia,
który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) na 1 243 200 litrów oleju
napędowego, oraz zamówienie objęte prawem opcji na 310 800 litrów oleju napędowego.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do
dokonania dostaw oleju napędowego objętych prawem opcji.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem
Zamawiającego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w
pkt 16 SIWZ, tom I.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.
4. Kryterium: cena – 100 %.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dot. kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej dział. zaw., o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna
spełnianie przez Wykonawcę warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdz. spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postęp. dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów do złożenia następ. oświadczeń lub dokumentów:
— koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie
wymaganym ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. JEDZ
9.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ). Ofertę wraz z oświadczeniem należy
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złożyć poprzez Platformę Zakupową (informacje dot. składania JEDZ w formie elektronicznej opisane są w
pkt. 14 SIWZ oraz Informacji dla Wykonawcy znajdującej się na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”). Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
powyżej w pkt 9.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Uwaga!
Wykonawca wypełnia JEDZ zgodnie z Instrukcją Wykonawcy zamieszczoną na Platformie Zakupowej w
zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
a) w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie
polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części
III.
b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji
(sekcja ), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
b) 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;
c) 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6.1)
IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
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rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2) IDW:
1) lit. a) – 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.
2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8.1) i pkt. 9.8.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.8. IDW, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.9. IDW stosuje się.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570 oraz z 2018 r., poz. 1000, 1544 i
1669).
10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Tom II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą. JLA Sp. z o.o. w
imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających uczestniczących w postępowaniu podpisze umowę z wybranym
Wykonawcą.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ,
tom I i II.
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4. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania są Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z
o.o., ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin (podstawa prawna – art. 16 ust. 1 i 5 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 31/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: http://jarocin.ezamawiajacy.pl/
w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. Z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, POLSKA, Sala
konferencyjna. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej
Zamawiającego pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
2. Składana oferta musi zawierać:
1) przygotowany i podpisany JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Uwaga!

http://jarocin.ezamawiajacy.pl/w
http://jarocin.ezamawiajacy.pl/w
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
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— Wykonawca ma możliwość przygotowania oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym
formularza JEDZ poza Platformą i złożenia go jako załącznika do oferty.
— Wykonawca ma również możliwość utworzenia, uzupełnienia i podpisania JEDZ poprzez Platformę, zgodnie
z pkt 14.13. poniżej oraz Instrukcją Wykonawcy zamieszczoną na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”.
2) wypełniony Formularz Ofertowy, sporządzony według wzoru formularza 2 do SIWZ, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy sporządzić poza aplikacją.
Uwaga!
— Formularz Ofertowy stanowi rozdział 2 SIWZ IDW – formularz 2 do niniejszej SIWZ.
— Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest ,,narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia
oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego.
— Brak złożenia Formularza Ofertowego zgodnego z formularzem 2 do SIWZ, będzie stanowił podstawę do
odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
— W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy Formularzem Ofertowym (stanowiącym rozdz. 2 SIWZ IDW
– formularz 2 do SIWZ), a formularzem generowanym przez Platformę Zakupową, jako wiążącą Zamawiający
uzna treść formularza 2 do niniejszej SIWZ.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo
sporządzone w formie elektronicznej podpisane certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument, sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5) Wadium.
Ww. dokumenty:
— muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,
— należy dodać w zakładce „Oferty” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego
pliku, który ma zostać wczytany.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe inf. zawarto w SIWZ.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
22.1. 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.
22.2. 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.
22.3. 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.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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.
22.5. Terminy wniesienia odwołania
22.5.1. 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.
22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW 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.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI
ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

www.uzp.gov/kio
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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 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019


