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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8681-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Gaz ziemny
2018/S 006-008681

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

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

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Obsługi Administracji Rządowej Wydział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 226946903
E-mail: slawomir.kowalczyk@centrum.gov.pl 
Faks:  +48 226946076
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coar.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.zamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb 19 jednostek administracji państwowej
Numer referencyjny: 2018/11
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II.1.2) Główny kod CPV
09123000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gaz ziemny wysokometanowy o
symbolu E oraz świadczenie usług dystrybucji dla 19 JAP wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, o łącznym
szacunkowym wolumenie do 25 544 700 kWh w okresie dostaw, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw
nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na
sprzedaż paliwa gazowego z obecnymi sprzedawcami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 650 000.00 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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy o
symbolu E oraz świadczenie usług dystrybucji dla 19 JAP wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, o łącznym
szacunkowym wolumenie do 25,55 GWh w okresie dostaw, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie
wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa
gazowego z obecnymi sprzedawcami.
Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży
i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach,
określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 t. j.),
Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Gaz ma być dostarczany do PPG, służących do przyłączenia sieci wewnętrznych będących własnością JAP z
siecią gazową operatora systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, m.in. adresy punktów poboru,
grupy taryfowe, moce umowne i planowana ilość poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 650 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej



Dz.U./S S6
10/01/2018
8681-2018-PL

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

3 / 6

10/01/2018 S6
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 6

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Europejski Fundusz Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dostawa gazu dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa będzie współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/02/2018

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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.
2. Spełniają następujące warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów tj.: Wykonawca wykaże, że zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej:
a) 2 dostawy (dostawa rozumiana jako jedna umowa) gazu o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto do co
najmniej 5 różnych lokalizacji każda dostawa,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Spełniają następujące warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów tj.:
Wykonawca wykaże, że zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 10.4. 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2017 r. poz. 220 ze zm.) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej:
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a) 2 dostawy (dostawa rozumiana jako jedna umowa) gazu o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto do co
najmniej 5 różnych lokalizacji każda dostawa,

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone
zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym Zał nr 3 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści Umowy. Warunki zmiany umowy określono w Istotnych
postanowieniach umowy.
Podana przez Wykonawcę cena ofertowa będzie stała i będzie obowiązywała w czasie realizacji przedmiotu
zamówienia, z zastrzeżeniami:
W przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonych
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w
okresie obowiązywania umowy.
W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
VAT lub podatku akcyzowego,
W przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację
umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
15/02/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podana przez wykonawcę cena ofertowa będzie stała i będzie obowiązywała w czasie realizacji przedmiotu
zamówienia, z następującymi zastrzeżeniami:
a. w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zamawiający dopuszcza zmianę cen
jednostkowych netto w okresie obowiązywania umowy,
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b. w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
VAT lub podatku akcyzowego,
c. w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na
realizację umowy, zamawiający dopuszcza zmianę cen,
d. w przypadku oferty obniżenia cen jednostkowych, złożonej przez wykonawcę, na czas określony, lub do
końca trwania umowy, zamawiający dopuszcza zmianę cen,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI
ustawy Pzp.
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 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl/kio
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2018
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