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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475575-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Paliwa gazowe
2019/S 196-475575

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
KRS 0000123566
ul. Przemyska 15
Jarosław
37-500
Polska
Tel.:  +48 166212560
E-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl 
Faks:  +48 166215297
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkim.jaroslaw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.pgkimjaroslaw.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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba prawna, w której ponad połowę udziałów posiada gmina miejska Jarosław

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DAP.26.7.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09120000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
www.pgkim.jaroslaw.pl
https://bip.pgkimjaroslaw.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kompleksowej
dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży
paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach
zamawiającego, zwanych dalej miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

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
09123000
65200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kompleksowej
dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży
paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach
zamawiającego, zwanych dalej miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do miejsc odbioru
określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokości 15 065 540 kWh.
3. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt 2 jest wartością szacowaną na podstawie
dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego
wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt 2. Wykonawca będzie dostarczał w okresie
obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu zamawiającego
niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie
z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana
szacowanego zużycia określonego w pkt 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego,
poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.
4. Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy umownej
określa załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy
z dnia 10.4.1997 – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z
wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.
6. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Wymagania stawiane wykonawcy.
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do:
7.1. wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia
oświadczenia o rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia
stron;
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7.2. zgłoszenia w imieniu zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do operatora
systemu dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego;
7.3. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa
gazowego.
8. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a:
8.1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 24.9.2018 (Dz.U. z 2018, poz. 1814) zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Standardy
jakościowe określone zostały w szczególności w rozdziale 8 rozporządzenia: „Parametry jakościowe paliw
gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji”;
8.2. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz bonifikaty za niedotrzymanie
parametrów jakościowych paliw gazowych, zgodnie z taryfą OSD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 25.1.2019 decyzją nr
DRG.DRG-2.4212.50.2018.AIK;
8.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z taryfą wykonawcy.

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: 01/01/2020
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: nie

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

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:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda:
1) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo energetyczne
(tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.);
2) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo energetyczne
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(tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) – w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej;
lub oświadczenie wykonawcy o posiadaniu ważnej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu
ziemnego – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej (wzór stanowi załącznik
nr 5 do SIWZ).
Wykonawca wykaże, że:
1) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.);
2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) – w przypadku wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub, że posiada podpisaną aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie
usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego –
w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy
z tych wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których
realizacja wymaga uprawnień wskazanych w pkt 1) i 2) musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający
zażąda:
1) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
(jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć dokumentów wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez zamawiającego,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże że:
1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy
złotych);
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (jeden milion
pięćset tysięcy złotych).
W przypadku wykazania przez wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w innych walutach niż PLN, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w
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dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający
zażąda:
1) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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
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 – oświadczenia wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi
załącznik nr 10 do SIWZ).
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy),
z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że
każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę paliwa gazowego, a wolumen zrealizowanych dostaw (wartość)
w okresie kolejnych 12 miesięcy każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosił co
najmniej 7 500 MWh.
Uwaga: w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek udziału w postępowaniu, musi spełniać minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia; w przypadku, gdy wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z
tych podmiotów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 14 załącznika nr 3 do SIWZ –
wzór umowy.
3. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczególności: dane
wykonawcy, wynagrodzenie wykonawcy, wykazy miejsc odbioru.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 14/11/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 14/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500
Jarosław, pok. nr 204, POLSKA o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019,
poz. 1843), zwanej dalej ustawą – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.
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4. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający zażąda:
4.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów;
4.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów;
4.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.).
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019
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