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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447533-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Gaz ziemny
2019/S 184-447533
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Olejnik-Kokot - Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Barcin, adres Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
Barcin
88-190
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Białe Błota, adres Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
Białe Błota
86-005
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Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Brześć Kujawski, adres Urząd Miejski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski
87-880
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Szpitalna 19
Bydgoszcz
85-826
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Kornela Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
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E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz
85-011
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
Bydgoszcz
85-239
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. ks. Józefa Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Kcynia, adres Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
Kcynia
89-240
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Nakło nad Notecią, adres Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7
Nakło nad Notecią
89-100
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Osielsko, adres Urząd Gminy
ul. Szosa Gdańska 55A
Osielsko
86-031
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
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I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Pakość, adres Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
Pakość
88-170
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Sicienko, adres Urząd Gminy
ul. Mrotecka 9
Sicienko
86-014
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Solec Kujawski, adres Urząd Miasta i Gminy
ul. 23 Stycznia 7
Solec Kujawski
86-050
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Strzelno, adres Urząd Miejski
ul. dr. Jakuba Cieślewicza 2
Strzelno
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88-320
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Szubin, adres Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
Szubin
89-200
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1
Bydgoszcz
85-326
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
Bydgoszcz
85-862
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
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Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Cekcyn, adres Urząd Gminy w Cekcynie
ul. Szkolna 2
Cekcyn
89-511
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
ul. Brodnicka 1
Kowalewo Pomorskie
87-410
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
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Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Kwidzyn, adres Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
Kwidzyn
82-500
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miasto Wąbrzeźno, adres Urząd Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
Wąbrzeźno
87-200
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
Powiat Wąbrzeski, adres Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
Wąbrzeźno
87-200
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.1)

Nazwa i adresy
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Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości
ul. Inowrocławska 14
Pakość
88-170
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 525858866
E-mail: kinga.kokot@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
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: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

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:
Bydgoska Grupa Zakupowa.Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od
1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: WZP.271.8.2019.E

II.1.2)

Główny kod CPV
09123000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji
- gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r., o łącznym
prognozowanym wolumenie 100 875 643 kWh do 317 punktów odbioru. W celu ustalenia prognozowanego
3

zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,3 dla szacowanej ilości 8 927 039m .
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
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Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000
65210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

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 dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r., o łącznym
prognozowanym wolumenie 49 558 225 kWh do 308 punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr
1a do SIWZ.
2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 25 umów.

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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
Dostawa gazu następować będzie w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące okresu dostaw (rozpoczęcia / zakończenia) do poszczególnych punktów poboru opisano w
Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ, kolumna „Okres dostaw”.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych w Załączniku nr 1a i 1b jest skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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65200000
65210000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

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 dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r., o łącznym
prognozowanym wolumenie 51.317.418 kWh do 9 punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1b
do SIWZ.
2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 9 umów.

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: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
Dostawa gazu następować będzie w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły
dotyczące okresu dostaw (rozpoczęcia / zakończenia) do poszczególnych punktów poboru opisano w
Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ, kolumna „Okres dostaw”.
Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych w Załączniku nr 1a i 1b jest skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

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:
1. Część I zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ważnej Koncesji w zakresie obrotu
paliwami gazowymi oraz ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną:
a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
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b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu
ziemnego) ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa
gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1a do SIWZ.
2. Część II zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ważnej Koncesji w zakresie obrotu
paliwami gazowymi oraz ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną:
a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu
ziemnego) ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa
gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Część I zamówienia i Część II zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ważnej Koncesji w zakresie obrotu
paliwami gazowymi oraz ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną:
a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu
ziemnego) ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa
gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Część I zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 800 000,00 PLN (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 2 800 000,00 PLN (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100
złotych)
2. Część II zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 600 000,00 PLN (dwa miliony sześćset tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 2 600 000,00 PLN (dwa miliony sześćset tysięcy 00/100
złotych)
3. Część I zamówienia i Część II zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 400 000,00 PLN (pięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 5 400 000,00 PLN (pięć milionów czterysta tysięcy 00/100
złotych)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Część I zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 30 000 000 kWh (trzydzieści milionów)
oraz
b) Dostaw paliwa gazowego do co najmniej 200 (dwustu) punktów odbioru,
przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie
ostatnich 3 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 30 000 000 kWh (trzydzieści milionów),
Oraz
b) Dostaw do co najmniej 200 (dwustu) punktów odbioru,
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów dostawy te zostały zrealizowane
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu
została faktycznie zrealizowana.
2. Część II zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 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 30 000 000 kWh (trzydzieści milionów) przy czym
zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie
ostatnich 3 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 30 000 000 kWh (trzydzieści
milionów), przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów dostawy te zostały zrealizowane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu
została faktycznie zrealizowana.
3. Część I zamówienia i Część II zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 60 000 000 kWh (sześćdziesiąt milionów)
oraz
b) Dostaw paliwa gazowego do co najmniej 200 (dwustu) punktów odbioru,
przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.
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 60 000 000 kWh (sześćdziesiąt milionów),
oraz
b) Dostaw do co najmniej 200 (dwustu) punktów odbioru,
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów dostawy te zostały zrealizowane.
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W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu
została faktycznie zrealizowana.
Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż 1 raz.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ istotnych dla stron postanowieniach umowy.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §15 istotnych postanowień
umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

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

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: 28/10/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 26/12/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, pokój numer 205, POLSKA. Otwarcie ofert na platformie
dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

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
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Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw.
procedura odwrócona).
II. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 uPzp oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) uPzp. Podstawy wykluczenia szczegółowo opisane zostały w pkt VI Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
III. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V, V.1, V.2 i V.3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
IV. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty (szczegółowo opisane w pkt
VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
V. Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria
kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A,
B, C, D – zgodnie z zapisami pkt VII SIWZ.
VI. Zamawiający żąda wniesienia wadium
Na Część 1 zamówienia - 180 000,00 PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
Na Część 2 zamówienia - 170 000,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100).
W formie i na zasadach określonych w pkt IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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