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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589391-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2021/S 225-589391
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Ciepła 11
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Michałczyk
E-mail: michalczyk@mpec.brzesko.pl
Tel.: +48 146862505
Faks: +48 146863005
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpec.brzesko.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mpec.brzesko.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: energetyka cieplna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu.
Numer referencyjny: MPEC.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów opałowych, obejmująca
sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego
o symbolu E, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833
ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w odniesieniu do poszczególnych punktów
poboru
- o łącznym prognozowanym wolumenie 8,49 GWh
- do 64 punktów poboru.
- w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
- dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.
- dostawy w przypadku 64 punktów odbioru będą się odbywały na terenie OSD - Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. odział w Tarnowie.
2.Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Gaz
dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 614 574.52 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000 Gaz ziemny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów opałowych, obejmująca
sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego
o symbolu E, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833
ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w odniesieniu do poszczególnych punktów
poboru
- o łącznym prognozowanym wolumenie 8,49 GWh
- do 64 punktów poboru.
- w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
- dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.
- dostawy w przypadku 64 punktów odbioru będą się odbywały na terenie OSD - Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. odział w Tarnowie.
2.Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Gaz
dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 614 574.52 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2022
Koniec: 28/02/2023
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
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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 spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej
jedno zamówienie obejmujące dostawę gazu ziemnego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8,49 GWh
dla co najmniej 64 punktów poboru gazu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek o którym mowa powyżej muszą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącymi załączniki nr 10 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
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 20/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru minimalnego wolumenu umownego
paliwa gazowego w wysokości 70% szacunkowej ilości paliwa gazowego.
Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert
posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w załączniku nr 8 i nr 9 do SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100).
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady określają stosowne przepisy działu VI Ustawy Pzp.
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VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2021

19/11/2021
S225
https://ted.europa.eu/TED

5/5

5/5

