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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405593-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 142-405593
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Czerniak
E-mail: czerniak@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Czerniak
E-mail: czerniak@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ump.edu.pl

I.1)

Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Czerniak
E-mail: czerniak@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.puls.edu.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 27/39
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-871
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Czerniak
E-mail: czerniak@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.awf.poznan.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-875
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Czerniak
E-mail: czerniak@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ue.poznan.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://amu.edu.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://e-ProPublico.pl/

26/07/2022
S142
https://ted.europa.eu/TED

2 / 11

Dz.U./S S142
26/07/2022
405593-2022-PL

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej z prawem opcji, w skład której wchodzą obiekty należące do:
UAM, UMP, UPP, AWF, UEP.
Numer referencyjny: ZP/2573/D/22

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej z prawem opcji, w skład której wchodzą obiekty należące do:
UAM, UMP, AWF, UPP, UEP. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 – zakup energii elektrycznej
dla grupy taryfowej B z prawem opcji, Część 2 – zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej C, Część 3
– zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej G. Wielkość zamówienia określona w SWZ jest wielkością
szacunkową obliczoną na podstawie dotychczasowego zużycia energii elektrycznej oraz określa wielkości,
na podstawie których wykonawcy zobowiązani są obliczyć cenę swojej oferty. Rzeczywiste zużycie energii w
czasie obowiązywania umowy może być mniejsze od wartości określonej w SWZ. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy tylko Części 1.

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:
CZĘŚĆ 1 - zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej B z prawem opcji
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty należące do UAM, UMP, UPP, AWF i UEP

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej B w ilości łącznej około 39 279 MWh, przy czym przewidywane
zakupy przez poszczególne jednostki:
• UAM - 19 266 MWh/12m-cy
• UMP - 13 350 MWh/12m-cy, w tym 1 200 MWh objęte prawem opcji
• AWF - 1 150 MWh/12m-cy
• UPP - 2 316 MWh/12m-cy
• UEP - 3 197 MWh/12m-cy
Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością szacunkową obliczoną na podstawie dotychczasowego
zużycia energii elektrycznej oraz określa wielkości, na podstawie których wykonawcy zobowiązani są obliczyć
cenę swojej oferty. Rzeczywiste zużycie energii w czasie obowiązywania umowy może być mniejsze od
wartości określonej powyżej.
Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia
polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części dostaw objętych niniejszym
zamówieniem, natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu tych dostaw, ale nie jest do
tego zobowiązany. Całkowita wartość wolumenu dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu wynosi 13 350 MWh – w tym 12 150 MWh objęta zamówieniem podstawowym + 1 200 MWh objęta
prawem opcji ze względu na fakt, iż w terminie od 1 stycznia 2023 r. planowane jest dołączenie 2 nowych
punktów odbioru.
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej przedstawione są w
zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik 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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia
polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części dostaw objętych niniejszym
zamówieniem, natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu tych dostaw, ale nie jest do
tego zobowiązany. Całkowita wartość wolumenu dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu wynosi 13 350 MWh – w tym 12 150 MWh objęta zamówieniem podstawowym + 1 200 MWh objęta
prawem opcji ze względu na fakt, iż w terminie od 1 stycznia 2023 r. planowane jest dołączenie 2 nowych
punktów odbioru.

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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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 - 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion
złotych 00/100)
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
CZĘŚĆ 2 - zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej C
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty należące do UAM, UMP, UPP, AWF i UEP

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej C w ilości łącznej około 13 642 MWh, przy czym przewidywane
zakupy przez poszczególne jednostki:
• UAM - 5 240 MWh/12m-cy
• UMP - 605 MWh/12m-cy
• AWF - 545 MWh/12m-cy
• UPP - 7 047 MWh/12m-cy
• UEP - 205 MWh/12m-cy
Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością szacunkową obliczoną na podstawie dotychczasowego
zużycia energii elektrycznej oraz określa wielkości, na podstawie których wykonawcy zobowiązani są obliczyć
cenę swojej oferty. Rzeczywiste zużycie energii w czasie obowiązywania umowy może być mniejsze od
wartości określonej powyżej.
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej przedstawione są w
zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik 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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 2 - 350.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100)

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
CZĘŚĆ 3 - zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej G
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty należące do UAM, UMP, UPP, AWF i UEP

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej G w ilości łącznej około 4 419 MWh, przy czym przewidywane
zakupy przez poszczególne jednostki:
• UAM - 2 249 MWh/12m-cy
• UMP - 160 MWh/12m-cy
• AWF - 528 MWh/12m-cy
• UPP - 1 045 MWh/12m-cy
• UEP - 437 MWh/12m-cy
Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością szacunkową obliczoną na podstawie dotychczasowego
zużycia energii elektrycznej oraz określa wielkości, na podstawie których wykonawcy zobowiązani są obliczyć
cenę swojej oferty. Rzeczywiste zużycie energii w czasie obowiązywania umowy może być mniejsze od
wartości określonej powyżej.
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej przedstawione są w
zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik 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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 3 - 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100)

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

26/07/2022
S142
https://ted.europa.eu/TED

6 / 11

Dz.U./S S142
26/07/2022
405593-2022-PL

7 / 11

Wykaz i krótki opis warunków:
Część 1, 2 i 3: Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z
dn.10.04.1997r.- Prawo energetyczne.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia oświadczeń i dokumentów:
- Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. (przy składaniu ofert na kilka części można złożyć w jednym
egzemplarzu)
Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa, wraz z ofertą:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) (dla każdej części osobno)
- Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy Pzp. - zał.3b
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia
833/2014 oraz art.7ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy
Pzp (jeżeli dotyczy)-zał.3c
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ (dla każdej części osobno)
- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy: jeżeli
wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (jeżeli dotyczy), jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
(jeżeli dotyczy)
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ
(jeżeli dotyczy)
- Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu
w postaci elektronicznej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia:
- Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086),
- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – zał.nr 7 do
SWZ
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,że wykonał,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonuje,w okresie ostatnich 3 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym
okresie:dla Części 1:co najmniej 2(dwie) dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców,
których volumen roczny każdej z nich nie był niższy niż 20 000MWh i liczba punktów poboru nie była niższa niż
17 dla każdej z umów; dla Części 2 co najmniej 2(dwie) dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych
odbiorców, których volumen roczny każdej z nich nie był niższy niż 10 000MWh i liczba punktów poboru nie była
niższa niż 70 dla każdej z umów; dla Części 3:co najmniej 2(dwie) dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch
różnych odbiorców, których volumen roczny każdej z nich nie był niższy niż 4 000MWh i liczba punktów poboru
nie była niższa niż 32 dla każdej z umów,
oraz dołączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga:Jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy. W przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych (tj. rozpoczętych, a nie zakończonych):- na poczet
wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej zaliczona będzie wyłącznie jego zrealizowana część
spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w warunku rozdz.7ust.2pkt.2SWZ,- referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia oświadczeń i dokumentów:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ) (dla każdej części osobno), Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia
833/2014 oraz art.7ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy
Pzp.-zał.nr 3b
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia
833/2014 oraz art.7ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art.125ust.5 ustawy
Pzp (jeżeli dotyczy)-zał.3c. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby oświadczenie składane jest również przez te podmioty.
- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia–zał.nr 5 do SWZ(jeżeli dotyczy)
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie–wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale 7ust.2 pkt.2SWZ
oraz dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów-oświadczenie wykonawcy-zał.4 do SWZ.W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy. W przypadku wykazania dostaw w walutach innych niż złoty,
Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBPz dnia ukazania się ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do
SWZ. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu wykonawcy zawarte zostanie 5 odrębnych
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umów na sprzedaż energii elektrycznej. Umowy zawarte zostaną pomiędzy wykonawcą a nw. Uczestnikami
Grupy Zakupowej: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, stosownie do zakresów
wskazanych w opisie przedmiotu 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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 23/12/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi poprzez
odszyfrowanie ofert na platformie e-ProPublico (https://e-propublico.pl/)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: za 12 miesięcy.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
wymagania określone w niniejszej SWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz w art.7ust.1 Ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022
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r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).
Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty jest możliwa na warunkach określonych w PPU. Zamawiający nie zamierza zawrzeć
umowy ramowej.
Klauzula informacyjna dot. RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem
–zgodnie z rozdz. 27 SWZ.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej: a) za pośrednictwem Platformy https://epropublico.pl. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
zamieszczenia na Platformie. b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres: czerniak@amu.edu.pl (pliki o łącznej wielkość
do 20 MB / e-mail)
Ofertę,wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych
w art. 118-123 ustawy Pzp.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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- Wykonawcom, 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 na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.
- Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.
- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej" Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2022
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