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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411032-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gryfice: Gaz ziemny
2020/S 170-411032
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gryficki
Adres pocztowy: pl. Zwycięstwa 37
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzeżno
Adres pocztowy: Brzeżno 50
Miejscowość: Brzeżno
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Gryfice
Adres pocztowy: pl. Zwycięstwa 37
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Karnice
Adres pocztowy: Nadmorska 7
Miejscowość: Karnice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-343
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osina
Adres pocztowy: Osina 62
Miejscowość: Osina
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Płoty
Adres pocztowy: pl. Konstytucji 3 Maja 1
Miejscowość: Płoty
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Przelewice
Adres pocztowy: Przelewice 75
Miejscowość: Przelewice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Świdwin
Adres pocztowy: pl. Konstytucji 3 Maja 1
Miejscowość: Świdwin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)

Nazwa i adresy

02/09/2020
S170
https://ted.europa.eu/TED

3 / 12

Dz.U./S S170
02/09/2020
411032-2020-PL

4 / 12

Oficjalna nazwa: Powiat Świdwiński
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 16
Miejscowość: Świdwin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trzebiatów
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Trzebiatów
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie
Adres pocztowy: Słowiańska 9
Miejscowość: Świdwin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.pl
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Oficjalna nazwa: Gmina Krzęcin
Adres pocztowy: Tylna 7
Miejscowość: Krzęcin
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Oksiejuk
E-mail: zp@gryfice.pl
Tel.: +48 913846450
Faks: +48 913842731
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spow.gryfice.ibip.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: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od
1.1.2021 do 31.12.2022.
Numer referencyjny: 489/VIII/20

II.1.2)

Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji
– gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022, o łącznym
prognozowanym wolumenie 38 639 972 kWh do 132 punktów odbioru, z tego:
1) dostawy w roku 2021 – 23 574 216 kWh,
2) dostawy w roku 2022 – 15 065 756 kWh.
Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,4 dla szacowanej
3

łącznej ilości 3 389 473 m .
Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące
kalendarzowe, moce umowne w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w Załączniku
nr 1 do SIWZ
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
65210000 Przesył gazu
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
09123000 Gaz ziemny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Powiatu Gryfickiego, Świdwińskiego, Goleniowskiego, Pyrzyckiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji
– gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022, o łącznym
prognozowanym wolumenie 38 639 972 kWh do 132 punktów odbioru, z tego:
1) dostawy w roku 2021 – 23 574 216 kWh,
2) dostawy w roku 2022 – 15 065 756 kWh.
Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,4 dla szacowanej
3

łącznej ilości 3 389 473 m .
2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać
od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie
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pociąga dla Zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za
faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.
3. Standardy jakościowe
Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu.
Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 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 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz
Polskie Normy.
4. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktów odbioru gazu szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
5. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące
kalendarzowe, moce umowne w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w Załączniku
nr 1 do SIWZ.
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
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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
Postępowanie prowadzone jest w jęz. polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej, do której link dostępny
jest na stronie Zamawiającego, postępowanie pod nazwą Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa
gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zawartych zostanie 12 umów.

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:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa jednolity dokument zamówienia.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej Wykonawca złoży: Ważną Koncesję w zakresie obrotu
paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa URE oraz Ważną Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych
wydaną przez Prezesa URE lub (w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na
którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) Oświadczenie, że posiada ważną umowę z OSD na
świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu
ziemnego, uprawniająca Wykonawcę do realizowania dostaw do punktów odbioru opisanych w Zał. 1 do SIWZ.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, na
wezwanie, złoży:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez
Zamawiającego;
b) posiadanie (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) przez Wykonawcę
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż wskazana przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż: 4 000 000,00 PLN.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed terminem składania ofert) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
nie mniejszej 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż wskazany przez Zamawiającego oraz
dostaw paliwa gazowego do punktów odbioru w ilości nie mniejszej niż wskazana przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, dostaw paliwa gazowego:
a) dostaw o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 25 000 000 kWh (dwadzieścia pięć milionów), oraz
b) dostaw do co najmniej 100 (stu) punktów odbioru,
przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów dostawy te zostały zrealizowane.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartych zostanie 12 umów.
2. Warunki umowy zostały zawarte w Zał. nr 4 – Istotne dla stron postanowienia umowy. Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie do treści umowy dodatkowych zapisów, w szczególności zapisów wymaganych przez
OSD, przy czym ostateczna treść umowy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na wprowadzenie do umowy zapisów nakładających na
Zamawiającego (odbiorcę) dodatkowe obciążenia finansowe.
4. Faktury Wykonawca wystawiać będzie odrębnie dla każdego punktu odbioru.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia
paliwa gazowego, a następnie faktur rozliczeniowych wystawianych na koniec okresu rozliczeniowego na
podstawie danych o ilości pobranego paliwa gazowego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: tak

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: 06/10/2020
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: 04/12/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Gryficach, pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 315

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 PLN.
2. Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl (dalej Platforma zakupowa), link do postępowania znajduje
się na stronie Zamawiającego: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/, postępowanie pod nazwą Gryficka Grupa
Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 1.1.2021 do
31.12.2022.
3. Ofertę / Formularz oferty /JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym
4. Dokumenty lub oświadczenia jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o których mowa w rozporządzeniu RM, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem
5. Dostawa gazu następować będzie w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 z zastrzeżeniem, że do punktów
odbioru Gminy Gryfice, Gminy Krzęcin, Gminy Trzebiatów oraz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Świdwinie dostawy realizowane będą do 31.12.2021.

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 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. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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.
8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp):
8.1. 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 – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
8.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, 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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8;
8.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

02/09/2020
S170
https://ted.europa.eu/TED

11 / 12

Dz.U./S S170
02/09/2020
411032-2020-PL

12 / 12

art. 11 ust.8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8.4. jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
8.5. w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków;
8.6. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia...
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2020
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