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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450073-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Gaz ziemny
2019/S 185-450073

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Czechowice-Dziedzice
pl. Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Faks:  +48 324246341
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ochotnicza Straż Pożarna „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Zamkowa 74
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Faks:  +48 324246341
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ochotnicza Straż Pożarna Ligota
ul. Wapiennicka 36
Ligota
43-518
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk

mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
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Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Faks:  +48 324246341
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Niepodległości 32/34
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
Tel.:  +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl 
Faks:  +48 324246341
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eopt.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://www.bip.czechowice-dziedzice.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów gminy Czechowice-Dziedzice i jej jednostek
organizacyjnych
Numer referencyjny: EO/EG/004/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09123000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
mailto:biuro@eopt.pl
www.eopt.pl
https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o
łącznym szacunkowym wolumenie 11 775 184 kWh w okresie dostaw, tj. od 01.01.2020 do 31.12.2021

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 309 329.69 PLN

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
60300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Miasta Czechowice-Dziedzice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie
11 775 184 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ
2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności:
wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego, wypowiedzenia
dotychczasowych umów sprzedaży paliwa gazowego zgłoszenia do OSD nowych kompleksowych umów
sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw
udzielonych przez każdego z Zamawiających wymienionych w Rozdz. 1 SIWZ, wraz z zawarciem
kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami
umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi
oraz Polskimi Normami.
5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert, Wykonawca
powinien umożliwić Zamawiającemu możliwość bez kosztowych odchyleń od przewidywanego zużycia o co
najmniej 15 % łącznie dla całego wolumenu. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem
zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust.
5 ustawy Pzp.
6. Stawki opłat dystrybucyjnych, które Zamawiający wykorzystał w kalkulacji kwoty wskazanej w załączniku nr
1 pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD. W trakcie realizacji zamówienia mogą one ulegać zmianie, jeżeli
zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD.
7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez każdego z
Zamawiających, wskazanych w § 1 SIWZ, przy czym w stosunku do Gminy Czechowice-Dziedzice również na
podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne, które będą oddzielnymi
płatnikami, a które są szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.



Dz.U./S S185
25/09/2019
450073-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 6

25/09/2019 S185
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 309 329.69 PLN

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: tak
Opis opcji:
+/- 15 % całkowitego wolumenu dostaw

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:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn.
zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zmawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje dostawy paliwa gazowego do
minimum 50 punktów poboru gazu, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Z wybranym Wykonawcą, zawarte zostaną umowy kompleksowe sprzedaży paliwa gazowego z odbiorcami
wskazanymi w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca będzie zawierał umowy kompleksowe sprzedaży paliwa gazowego z odbiorcami, o których
mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym
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Zamawiający zastrzegają sobie prawo do rekonfiguracji przyporządkowania punktów poboru do poszczególnych
umów, jeżeli będzie to wynikało ze zmian organizacyjnych dokonywanych u Zamawiających.
3. Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach
opisanych w SIWZ i projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ)

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: 29/10/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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: 29/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II, Sala konferencyjna, pokój nr 302 (III piętro).

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
napodstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2019
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