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Polska-Poznań: Gaz ziemny 

2021/S 235-616159 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 27/33 

Miejscowość: Poznań 

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań 

Kod pocztowy: 60-572 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Krzysztof Dambek 

E-mail: przetargi@skp.ump.edu.pl 

Tel.: +48 618491375 

Faks: +48 618491562 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.skp.ump.edu.pl 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

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: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616159-2021:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616159-2021:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616159-2021:TEXT:PL:HTML#id2-III.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616159-2021:TEXT:PL:HTML#id3-IV.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616159-2021:TEXT:PL:HTML#id4-VI.
mailto:przetargi@skp.ump.edu.pl?subject=TED
http://www.skp.ump.edu.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump


Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E. 

Numer referencyjny: PN-18/21 

II.1.2)Główny kod CPV 

09123000 Gaz ziemny 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostaw paliwa gazowego ziemnego 

wysokometanowego o symbolu E, do instalacji szpitala sieciami gazaciągów przy ciśnieniu 

nie wyższym niż 0,5 MPa o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem, w 

szczególności zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi 

oraz Polskimi Normami 

Charakterystyka gazowa obiektu: 

1)Miejsce dostaw i odbioru paliwa gazowego – obiekt Szpitala przy ul. Szpitalnej 27/33, 60 – 

572 Poznań, 

2)Taryfa OSD – W-6.1. 

3)NR PPG: 801859036550001913303: 

4)ADRES PPG: ul. Szpitalna 27/33, 60 -572 Poznań 

5)Rodzaj i moc odbiorników gazowych: 

a)Kotły parowe 2 sztuki o mocy 3700 kW 

b)Kotły parowe 2 sztuki o mocy 2300 kW 

6)Minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego min.: 0,18MPa 

– max: 0,5MPa. 

7)Minimalna pobór paliwa gazowego: 1843 kW/h 

8)„Moc umowna” – 3072 kW/h 

Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni 

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostaw paliwa gazowego ziemnego 

wysokometanowego o symbolu E, do instalacji szpitala sieciami gazaciągów przy ciśnieniu 

nie wyższym niż 0,5 MPa o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem, w 

szczególności zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi 

oraz Polskimi Normami 

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 

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony przez okres 12 

miesięcy. 

2. Planowane rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi od dnia 01 marca 2022 roku - 

po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego dostawcy gazu. 

3. Termin rozpoczęcia dostaw gazu ma charakter orientacyjny. Rzeczywisty termin 

rozpoczęcia dostaw gazu nastąpi po pozytywnej procedurze 

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 działając na podstawie art. 112 ust 2 ustawy pzp, określa następujące warunki 

udziału w postępowaniu, w zakresie:uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

a) Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze zmianami). 

b) Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze zmianami) - w przypadku Wykonawców będących 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub musi wykazać, że posiada umowę z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 

znajduję się siedziba Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego, określone zostały w wzorze umowy stanowiący 

załącznik nr 6 do SWZ 

Okoliczności i warunki zmian umowy zostały określone w §11 projektu 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: tak 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 17/01/2022 

Czas lokalny: 08:00 

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: 16/04/2022 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 17/01/2022 

Czas lokalny: 09:00 

Miejsce: 

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump 

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. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym 

załączniki 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 

wymagane w Formularzu Ofertowym. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty – zgodnie z SWZ 

1) oświadczenie JEDZ. 

• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

(JEDZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w 

zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

• Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia wraz z oświadczeniem (JEDZ) także oświadczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiedniego 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , w zakresie w jakim 

wykonawca powołuję się na jego zasoby. 

• Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców – jeżeli na etapie składania oferty są znane. 

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump


2) Oświadczenie : Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, zgodne z załącznikiem nr 3a do SWZ – dotyczy 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego 

4) dokumenty „samooczyszczenia” – jeżeli dotyczy. 

5) ODPIS lub INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

6) Pełnomocnictwo: 

a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/ 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 

zostały w dziale IX (art. 505–590) Pzp. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat 

składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 

POLSKA. Adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i 

bezpłatny dostęp do ww. informacji: (www.uzp.gov.pl). 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/ 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

30/11/2021 
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