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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586357-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Proszowice: Gaz ziemny
2021/S 223-586357

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6821436049
Adres pocztowy: ul. Kopernika 13
Miejscowość: Proszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl 
Tel.:  +48 123865214
Faks:  +48 123865258
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spzoz.proszowice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://spzoz.proszowice.pl/zamowienia-publiczne-2/
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
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E 
(GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Numer referencyjny: 30/ZP/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E (GZ-50) przez okres 12 miesięcy do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze o 
średnicy 63 mm PE, punkt wejścia do systemu gazowego – stacja redukcyjna gazu budynek techniczny - dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach usytuowanego przy ul. Kopernika 13, 
32-100 Proszowice.

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
65200000 Przesył gazu i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul.Kopernika 13
32-100 Proszowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E (GZ-50) przez okres 12 miesięcy do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze o 
średnicy 63 mm PE, punkt wejścia do systemu gazowego – stacja redukcyjna gazu budynek techniczny - dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach usytuowanego przy ul. Kopernika 13, 
32-100 Proszowice.
Moc zamówiona 1152 kWh/h
Grupa taryfowa OSD- W – 6.1
Rodzaj odbiornika: kocioł parowy EOG-2,5, AHLSTROM FAKOP- 1 szt.
Zwolnienie z akcyzy.
Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie umownym od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. – 
351 029 m³ (3957275 kWh). Przeliczono na podstawie współczynnika konwersji 11,286 kWh/m³.

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
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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:
Warunki udziału w zakresie: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca musi posiadać:
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami),
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej 
lub posiadać umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektu objętego 
zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego przez OSD obowiązującej w okresie trwania 
umowy na dostawę gazu ziemnego - w przypadku wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowę na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu 
ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach sporządza Wykonawca 
uwzględniając postanowienia do umowy określone w części XX SWZ i w terminie 3 dni przed jej podpisaniem 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

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.1.8) 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: 20/12/2021
Czas lokalny: 11:30

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: 19/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice
Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 
złotych zero groszy). Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zawarte w części XXIV SWZ.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane wraz z ofertą: zostały określone w części IX 
SWZ.
2. Zamawiający, wezwie do złożenia środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
i podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych w części IX SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.
3.Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2021
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