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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181465-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Gaz ziemny
2022/S 068-181465

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7732171153
Adres pocztowy: ul. Kępa 19
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Rosiak
E-mail: ar@zgwk.pl 
Tel.:  +48 447242292
Faks:  +48 447242292
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zgwk.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.zgwk.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E) do obiektów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim
Numer referencyjny: TWI.3201.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji 
gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), zwanego dalej: gazem ziemnym” lub „paliwem gazowym” do 
obiektów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
2. Łączny szacunkowy wolumen paliwa gazowego w okresie dostaw, tj. od dnia 01.06.2022 r. do dnia 
31.05.2023 r. wynosi 12 204 000 kWh.
Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow

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
60300000 Usługi przesyłu rurociągami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji 
gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), zwanego dalej: gazem ziemnym” lub „paliwem gazowym” do 
obiektów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
2. Punkty poboru gazu (PPG) znajdujące się w obiektach Zamawiającego z określeniem ich numeru i lokalizacji, 
grupy taryfowej, mocy umownej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, 
dotychczasowego sprzedawcy gazu, Operatora Systemy Dystrybucyjnego (OSD) oraz rodzaju i terminu 
obowiązywania aktualnej umowy opisane są w załączniku nr 2A do SWZ.
3. Łączny szacunkowy wolumen paliwa gazowego w okresie dostaw, tj. od dnia 01.06.2022 r. do dnia 
31.05.2023 r. wynosi 12 204 000 kWh.
4. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz 
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego OSD, zasadami 
określonymi w koncesjach, zgodnie z postanowieniami warunków umowy, ofertą Wykonawcy i przepisami 
Kodeksu cywilnego.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 tj. projekcie umowy.
Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow

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
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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

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 spełnia warunek jeżeli posiada aktualna koncesję na obrót oraz dystrybucję paliw gazowych 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy

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: 02/05/2022
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: 30/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/05/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2022
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