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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548946-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2019/S 224-548946

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: DZz.380.3.23.2019.DGt.306
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 33
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227
Kod pocztowy: 44-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Chwastek, Ewelina Górniak-Gradzińska
E-mail: zam.publiczne@psychiatria.com 
Tel.:  +48 326218459
Faks:  +48 324226875
Adresy internetowe:
Główny adres: https://psychiatria.com

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://psychiatria.com/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.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
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Numer referencyjny: DZz.380.3.23.2019.DGt.306

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
https://psychiatria.com
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II.1.2) Główny kod CPV
09000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego
wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku.

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
09120000
09123000
65200000
65210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo śląskie: do obiektów SP ZOZ Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego

wysokometanowego (grupy E) – 39,5 MJ/m3 do obiektów SP ZOZ Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne, zwanej dalej „Ustawą PE”, oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Dostarczone
paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami Ustawy PE i wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi oraz polskimi normami.
4. Ze względu na brak możliwości określenia dokładnego zużycia gazu objętego przedmiotem zamówienia
przedstawiona ilość gazu jest ilością przewidywaną. Rzeczywista ilość gazu może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu
lub zwiększeniu przy zachowaniu stałej, niezmiennej ceny jednostkowej za paliwo gazowe. Opisane
prognozowane zużycie nie jest zobowiązaniem do zakupu gazu w podanej wysokości.
5. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia
zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności:
wypowiedzenie dotychczasowych umów kompleksowych, zgłaszania do OSD nowych umów sprzedaży paliwa
gazowego.
6. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

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 musi wykazać, 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
PE.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach szczegółowo opisanych w ww.
projekcie umowy.

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
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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: 23/12/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku –
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, POLSKA, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień
publicznych – II piętro, pokój nr 17.

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:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery
tysiące złotych) zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w pkt X SIWZ zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia został szczegółowo określony w pkt VII SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt VI.2.1 SIWZ.
JEDZ powinien zostać sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016
r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Informacja dotycząca danych osobowych – zgodnie z SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
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:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
który poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A, budynek Adgar Plaza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2019
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