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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567994-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Paliwa gazowe
2021/S 216-567994

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 650228435
Adres pocztowy: ul. Przemyska 15
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Michalak
E-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl 
Tel.:  +48 166212560
Faks:  +48 166215297
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: 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: PGKiM-DAP 26.13.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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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).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000 Gaz ziemny
65200000 Przesył gazu i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren Gminy Jarosław

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 SWZ, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r., poz. 716 z późn. zm.), zw. dalej „ustawa prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych, o określonych standardach jakościowych. Standardy jakościowe paliwa gazowego opisane 
są w ustawie prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1158 z późn. 
zm.), taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
(zw. dalej „OSD”).
2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do Miejsc odbioru 
określonych w załączniku nr 2 do SWZ, szacuje się w wysokości 15 833 500 kWh.
3. Szczegółowy zakres zamówienia (zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych 
oraz zamówienie mocy umownej) określa 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: 01/01/2022
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia wyniesie 24 miesiące, tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku z 
zastrzeżeniem pkt 2.2.2. – 2.2.3. SWZ.
2. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 roku, jednakże dostawa paliwa 
gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 2 do SWZ, tj. nie 
wcześniej niż od 1 stycznia 2022 roku.

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 spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne.
2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne - w 
przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
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
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 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 wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni 
wykonawcy
Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej, Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, składa:
1) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne,
2) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne - 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 (według wzoru-załącznik 
nr 9 do SWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony 
złotych);
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (dwa 
miliony złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek, o którym mowa w 
powyżej w pkt 1, muszą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek, o którym mowa w 
powyżej w pkt 2, musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa powyżej w pkt 1, Wykonawca którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa powyżej w pkt 2, Wykonawca którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, składa dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie 
mniejszej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym 
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące swym zakresem dostawy 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.
Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, składa wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, 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 
te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór 
wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym zakresie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
Zamawiający prowadził tożsame postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego. Z uwagi na fakt, iż postępowanie zostało unieważnione, zaszła przesłanka do powtórzenia 
postępowania. Obecne umowy dostawy paliwa gazowego kończą się 31.12.2021 roku. Pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości 
dostaw paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego od 01.01.2022 r. Biorąc pod uwagę procedurę zmiany 
sprzedawcy, zgłoszenie umowy przez wybranego sprzedawcę winno nastąpić najpóźniej w dniu 10.12.2021 
r. Należy zaznaczyć, iż wszczęcie niniejszego postępowania w zakresie warunków stawianych wykonawcom, 
kryteriów oceny ofert oraz warunków zamówienia jest tożsame z wymogami unieważnionego postępowania.

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: 19/11/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez zalogowanie się na miniPortalu, wejście w menu „Deszyfrowanie” i wybranie 
pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje, do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i 
ją odszyfruje.

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:
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1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 7–10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) (dalej: ustawa Pzp).
3. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:
3.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 2 pkt 1 lit. „a” i „b”, pkt 2, pkt 6 i pkt 7 lit. „a”, „b”, „c”, 
„d”, „i” rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 
z 2020, poz. 2415) dalej „rozporządzenie”;
3.2. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 4 ww. rozporządzenia;
3.3. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia na dzień składania ofert.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 139 ustawy.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej (informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym 
informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego):
5.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/
5.2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz dokumentów innych niż określone w pkt. 6.1. odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, 
na adres Zamawiającego: biuro@pgkimjaroslaw.pl  – limit wynosi 100 MB.
5.3. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
5.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP 
oraz miniPortalu:
5.4.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
5.4.2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem 
UTF-8,
5.4.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane 
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
5.4.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. 
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
(ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe 
Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane 
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
5.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP..

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2021
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