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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459047-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rymanów-Zdrój: Gaz ziemny
2019/S 189-459047

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48
Rymanów-Zdrój
38-481
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Krzysztyński
Tel.:  +48 134357401
E-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/
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: spółka akcyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
Numer referencyjny: EC-02/19

II.1.2) Główny kod CPV
09123000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
typu E obejmująca dostawę i dystrybucję gazu do obiektów „Uzdrowisko Rymanów” S.A.

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
65200000
65210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rymanów-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
typu E obejmująca dostawę i dystrybucję gazu do obiektów „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
5. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, prognozowanego zużycia gazu w okresie 24 miesięcy, mocy umownej
w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru, opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu
ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji w wysokości 11,018 kWh/

m3. Miesięczne zużycie gazu w m3 w 2018 roku, w rozbiciu na punkty poboru wskazane zostało w Załączniku
nr 4 do SIWZ. Jednocześnie w Załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający podał zużycie gazu w 2018 roku w

m3 w rozbiciu na taryfy i poszczególne miesiące. Natomiast w Załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający podał

prognozowane zużycie gazu w 2020 roku w m3, w poszczególnych miesiącach, w rozbiciu na punkty poboru.
Ponadto Zamawiający prognozuje, ze w roku 2021 zużyta zostanie tożsama ilość gazu, jak w roku poprzednim.
Zamawiający jest zwolniony z obowiązku płatności akcyzy, wobec czego oferta powinna uwzględniać ceny
paliwa gazowego zwolnionego z akcyzy. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, oświadczenia w sprawie przeznaczenia
zakupionego gazu w odniesieniu do wszystkich obiektów Zamawiającego, dla potrzeb podatku akcyzowego,
zostaną przekazane Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Wskazane zużycie gazu ziemnego ma charakter
szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu gazu w podanej ilości. Ilość ta może ulec zmniejszeniu
w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w
poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty
Wykonawcy.
Dostawy i usługi dystrybucyjne wykonywane będą na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy
OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze
(w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1158) oraz polskie normy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 755):
— na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym,
— na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, a w przypadku jej
braku zawartą umowę albo promesę zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego
z OSD do obiektów Zamawiającego, zawartą z właściwym dla wskazanych punktów poboru operatorem
(przedsiębiorstwem gazowym), posiadającym koncesję w zakresie dystrybucji gazu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 1 kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wartości minimum 2 000 000
PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 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: 05/11/2019
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: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 48, 38-441 Rymanów-Zdrój, POLSKA, sala
konferencyjna (pok. nr 8)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą zaszyfrowane do momentu upływu terminu
otwarcia ofert.

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
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

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
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2019


