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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351322-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Paliwa gazowe
2017/S 171-351322
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gazowa Grupa Zakupowa nr III/2017 Voltra
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Punkt kontaktowy: Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoba do kontaktów: Estera Zając 9:00–15:00
03-214 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222588032
E-mail: zpu@voltra.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.voltra.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki służby zdrowia, instytuty
badawcze

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25
62-600 Koło
Polska
Zespół Szkół w Ciechowie
ul. Średzka 1
55-300 Ciechów
Polska
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Gmina Środa Śląska
pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
Polska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
ul. Górna 1
55-300 Środa Śląska
Polska
Budynek Gminny (byłe przedszkole nr 2)
Al. Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
Polska
Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej
ul. Kilińskiego 31A
55-300 Środa Śląska
Polska
Przedszkole Publiczne w Ciechowie
ul. Osiedlowa 6
55-300 Ciechów
Polska
Dom Kultury w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 58
55-300 Środa Śląska
Polska
Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
ul. Wierzbowa 1
55-300 Środa Śląska
Polska
Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
Polska
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
Polska
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach S.P.Z.O.Z.
ul. Panewnicka 65
40-760 Katowice
Polska
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
Polska
Gmina Miłakowo
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ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa Nr III/2017 Voltra.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty
z obszaru Polski.
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej
dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na
sprzedaży
paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w
obiektach
Zamawiającego, zwanych dalej „Miejscami odbioru”, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający – podmioty wchodzące w skład Gazowej Grupy Zakupowej Nr III/2017 Voltra:
1. Gmina Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, NIP: 7412025674;
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło, NIP:
6661889172;
3. Zespół Szkół w Ciechowie, ul. Średzka 1, 55-300 Ciechów, NIP: 9131522519;
4. Gmina Środa Śląska, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131500156;
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej, ul. Górna 1, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131493108
6. Budynek Gminny (byłe przedszkole nr 2), Al. Konstytucji 3-go Maja 11, 55-300 Środa Śląska, NIP:
9131609410;
7. Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej, ul. Kilińskiego 31A, 55-300 Środa Śląska, NIP:
9131609410;
8. Przedszkole Publiczne w Ciechowie, ul. Osiedlowa 6, 55-300 Ciechów, NIP: 9131609344;
9. Dom Kultury w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131053237;
10. Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej, ul. Wierzbowa 1, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131619466;
11. Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, NIP: 5711629663;
12. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa; NIP: 1180059744;
13. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach S.P.Z.O.Z., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, NIP:
6342305444;
14. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, NIP:
5250008844.
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II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09120000, 09123000, 65200000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej
dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży
paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach
Zamawiającego, zwanych dalej „Miejscami odbioru”, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Prognozowane łączne zapotrzebowanie paliwa gazowego w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2019. wynosi
23268940,65 kWh.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 654 478 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy przystępujący do Postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 75 000 PLN
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w
art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy tj.
1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą a beneficjentem musi być Pełnomocnik
Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Pełnomocnika
Zamawiającego prowadzone przez Spółdzielczy Bank Rozwoju, nr konta 22 8769 0002 0361 0938 2000
0010.
4. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. Zamawiający uzna wymóg
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wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co
najmniej elementy wymienione w ust. 5 i jego oryginał zostanie złożony
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa przed upływem terminu
składania ofert.
5. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego),
2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej,
na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej
wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust.
4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp,
4) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w
terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do
zapłaty,
5) okres ważności wadium – który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ,
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w wysokości określonej w
ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2, lub na cały okres związania ofertą zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 12.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium złożone w formie
innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w
przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, potwierdzających okoliczności ,o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego, które
stanowi
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załącznik nr 3 do SIWZ
Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury
nie później niż 21 dni przed terminem zapłaty; w przypadku opóźnienia w doręczeniu termin zapłaty zostanie
przedłużony o czas opóźnienia w doręczeniu. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
bankowego
Zamawiającego.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może
się ubiegać Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w:
a) art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
2) spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu,
o których mowa w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu o
których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP, tj.:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32
ust. 1 Ustawy PE),
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32
ust. 1 Ustawy PE) (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
albo
podpisanej aktualnej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym
znajduje się Miejsce odbioru (dotyczy Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
2) posiada zdolność techniczną i zawodową:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których każda
dostawa obejmowała dostarczenie do odbiorcy co najmniej 10 GWh
w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Każda z dostaw winna być zrealizowana na podstawie trzech odrębnych
zamówień (umów, zleceń).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego.
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3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100);
W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku
określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie
średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę
kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się jeden, kilku lub
łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
3. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VII SIWZ.
4. Zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia.
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zgodnie z ust. 5, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 Ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2
000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100);
W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku
określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie
średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę
kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się jeden, kilku lub
łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których każda
dostawa obejmowała dostarczenie do odbiorcy co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Każda z
dostaw winna być zrealizowana na podstawie trzech odrębnych zamówień (umów, zleceń).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
VOL/GAZ/III/2017
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IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.10.2017 - 11:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16.10.2017 - 11:30
Miejscowość:
Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

9/9

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.9.2017
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