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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291772-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Gaz ziemny
2021/S 112-291772

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 9591955792
Adres pocztowy: ul. Żytnia 1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-018
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Włodarczyk
E-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl 
Tel.:  +48 413676796
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w 
Kielcach
Numer referencyjny: N.ZP.IIIDU.2.26.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów 
sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach, stosownie do:
— część 1 – kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów: Pływalnia Foka ul. 
Barwinek 31, Pływalnia Delfin, ul. Krakowska 2, Hala Sportowa, ul. Warszawska 33, Stadion Piłkarski, ul. 
Szczepaniaka 29, w okresie: 1.10.2021 do 30.9.2023 (24 miesiące),
— część 2 – kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów: ZOS, ul. Drogosza 1, 
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Stadion – Hotel, ul. Ściegiennego 8, Basen Letni, ul. Szczecińska 1, 
w okresie: 1.1.2022 do 30.9.2023 (21 miesięcy).
Szczegółowe wymagania dotyczące asortymentu znajdują się w Załącznikach nr 1.1 oraz 1.2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów: Pływalnia Foka, ul. Barwinek 31, 
Pływalnia Delfin, ul. Krakowska 2, Hala Sportowa, ul. Warszawska 33, Stadion Piłkarski, ul. Szczepaniaka 29
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pływalnia Foka, ul. Barwinek 31, Pływalnia Delfin, ul. Krakowska 2, Hala Sportowa, ul. Warszawska 33, Stadion 
Piłkarski, ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów: Pływalnia Foka ul. 
Barwinek 31, Pływalnia Delfin, ul. Krakowska 2, Hala Sportowa, ul. Warszawska 33, Stadion Piłkarski, ul. 
Szczepaniaka 29, w okresie: 1.10.2021 do 30.9.2023 (24 miesiące).

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: 24
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
Na zasadzie art. 139 ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie 
dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów: ZOS, ul. Drogosza 1, Hala 
Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Stadion – Hotel, ul. Ściegiennego 8, Basen Letni, ul. Szczecińska 1
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOS, ul. Drogosza 1, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Stadion – Hotel, ul. Ściegiennego 8, Basen 
Letni, ul. Szczecińska 1 w Kielcach

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 – kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów: ZOS ul. Drogosza 1, Hala 
Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Stadion – Hotel, ul. Ściegiennego 8, Basen Letni, ul. Szczecińska 1, w 
okresie: 1.1.2022 do 30.9.2023 (21 miesięcy).

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: 21
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
Na zasadzie art. 139 ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie 
dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie stanowi załącznik 
nr 8 do SWZ;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia 
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu 
ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Załącznik nr 9.1 i 9.2 do SWZ.

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: 15/07/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 12/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 
Formularz oferty stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe. 
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Oświadczenie należy złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej.
Wykonawca w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu może ograniczyć się do 
wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1 i 2.2 do 
SWZ – w zakresie pakietu, na który Wykonawca składa ofertę;
3) dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub inny właściwy rejestr.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 
do tych dokumentów;
b) pełnomocnictwo lub innego dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli 
w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o 
których mowa w lit. a.
Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) oświadczenie, z którego musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy 
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu wskazanych w rozdziale III ust.1). Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy). 
Zobowiązanie stanowi załącznik nr 6 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi 
określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

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
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2021
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