
Komenda Wojewódzka Policji: Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu

wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu

zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2020 do

30.09.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 560897-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef8aaa...

1 z 22 13.07.2020, 10:19



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny

81090304000000, ul. Małopolska 47 , 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 47 78 11 479, , e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, , faks 47 78 11 477.

Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov .pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Pocztą, przez posłańca lub osobiście

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św .św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin,

Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef8aaa...

3 z 22 13.07.2020, 10:19



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa obejmująca

sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do

jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w

okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

Numer referencyjny: ZZ-2380-43/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego

wysokometanowego (grupa E) oraz gazu zaazotowanego (typu Ls i Lm) do jednostek Policji

garnizonu zachodniopomorskiego w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci
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Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE).

Zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością i zakresem przedmiotu zamówienia ujętymi w

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. 2. Szczegóły

dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące

kalendarzowe, w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w załączniku nr 7

do siwz. 3. Szacowana łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczana w okresie

obowiązywania umowy do punktów poboru gazu określonych w załączniku nr 7 do siwz wynosi 3 751

864 kWh i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. W przypadku różnicy między

zużyciem szacowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń

finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego paliwa gazowego. 4. Zamawiający oświadcza,

iż zgodnie z postanowieniami art. 31b pkt. 2 ppkt 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku

akcyzowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697, 2227, 2244, 2354, 2538.) nie

jest płatnikiem podatku akcyzowego. 5. Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele

grzewcze, na potrzeby własne. 6. Gaz powinien być dostarczony całodobowo do wymienionych w

załączniku nr 7 do siwz punktów zdawczo - odbiorczych, którymi jest zespół urządzeń gazowych

służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową

operatora systemu. 7. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu

pomiaru na wyjściu z układu pomiarowego. 8. Termin płatności będzie nie krótszy niż 14 dni od daty

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia

procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego,

na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 10. Zamawiający przekaże Wykonawcy

wyłonionemu w zakończonym postępowaniu wszystkie niezbędne dane umożliwiające skuteczne

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 11. Zamawiający nie posiada na chwilę obecną ofert

promocyjnych ani nie jest członkiem programów lojalnościowych. 12. Adresy punktów poboru, grupy

taryfowe, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera załączniku nr 7 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65200000-5
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 589900,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-10-01 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie kompleksowej dostawy paliwa gazowego nastąpi , nie

dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu

Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego

wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku

Wykonawca przedstawi: - aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
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–Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) z zastrzeżeniem, że

koncesja ta nie jest wymagana dla Wykonawców, których „(…) roczna wartość obrotu nie

przekracza równowartości 100000 euro (…)”, - aktualną koncesję na prowadzenie działalności

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

Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) – w przypadku Wykonawców będących

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub, - umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na

świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu

ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej

wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 4. Wykonawca

(podwykonawca) nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdziale V

ust. 1 pkt 1.1 a) siwz: Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie; 5.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt.

1.2: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego

warunku Wykonawca przedstawi: - aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) z

zastrzeżeniem, że koncesja ta nie jest wymagana dla Wykonawców, których „(…) roczna wartość

obrotu nie przekracza równowartości 100000 euro (…)”, - aktualną koncesję na prowadzenie

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

Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. – Prawo

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) – w przypadku

Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub, - umowę z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje

się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
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dystrybucyjnej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; 1.2. W przypadku

korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych

podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów

określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do

siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których

mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby

innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu

wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w

postępowaniu. 3. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku konsorcjum

każdy członek, w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik itd.). Oświadczenie to potwierdza

brak podstaw wykluczenia. 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z

wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełniony i

podpisany oryginał formularza kalkulacji cenowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz;

6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach

innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 7.

pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii

do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania,

że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji
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Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz

dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi

w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust.11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1.

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności 39,00
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Zatrudnienie osób na umowę o pracę 1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
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odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef8aaa...

14 z 22 13.07.2020, 10:19



Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Ustala się następujące

okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej

umowy: 1. zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) 2. zmiany kwalifikacji w zakresie podatku

akcyzowego oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. 3 i 4 mają wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku: 3. zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne 5. zmiany cen i stawek za usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zatwierdzenia przez

Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie

obowiązywania Umowy. Zmiany umowy wymienione w punktach 1 i 5 nie wymagają sporządzenia

aneksu do umowy Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w

Załączniku nr 1 do Umowy; może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu

innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi

poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 6. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu

ziemnego do poszczególnych punktów odbioru jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury

zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn

niezależnych od Stron. 7. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego 8. W innych sytuacjach, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian

nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie

wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania. 9. W

przypadku zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i

Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter

czysto informacyjny 10. Konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej; 11.

Zmiany postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 14, mogą być dokonane

wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-23, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

XXV. Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO zastosowanej przez

Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda

Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin; 2. inspektorem ochrony danych

osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest Pan mł insp. Tomasz Kopka, tel. 47

781 15 70, e-mail: tomasz.kopka@sc.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu wysokometanowego typu

E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od „01.10.2020 do 30.09.2021 sygn.

postępowania: ZZ-2380-43/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „uPzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
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udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z uPzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada

Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; * skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać

integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO **: ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17

ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Cześć 1 – 26 punktów odbioru gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) oraz gazu

zaazotowanego (typu Ls i Lm) do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego w okresie od

01.10.2020 do 30.09.2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich

podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością i zakresem

przedmiotu zamówienia ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 7 do siwz. CZĘŚĆ I Dotyczy 26 punktów odbioru gazu ziemnego wysokometanowego

(grupa E) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa, na obszarze

gdzie znajdują się punkty odbioru, jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zadanie obejmuje taryfy:

W-5.1, W-4, W-3.6, W-3.9, W-1.1. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe wynosi: 2.711.787,00 kWh

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 421900,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-10-01

data zakończenia: 2021-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności 39,00

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozpoczęcie kompleksowej dostawy paliwa gazowego nastąpi , nie

dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy

kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.

Część nr: 2 Nazwa: Cześć 2 – 4 punkty odbioru gazu ziemnego zaazotowanego ( podgrupa Ls)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) oraz gazu

zaazotowanego (typu Ls i Lm) do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego w okresie od

01.10.2020 do 30.09.2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich

podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością i zakresem

przedmiotu zamówienia ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 7 do siwz. CZĘŚĆ II Dotyczy 4 punktów odbioru gazu ziemnego zaazotowanego ( podgrupa

Ls) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa, na obszarze gdzie

znajdują się punkty odbioru, jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zadanie obejmuje taryfy: Z-3.6,

Z-4, Ls-1.1 Zapotrzebowanie na paliwo gazowe wynosi: 201.200,00 kWh

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 38300,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-10-01

data zakończenia: 2021-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności 39,00

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozpoczęcie kompleksowej dostawy paliwa gazowego nastąpi , nie

dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy
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kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.

Część

nr:
3 Nazwa:

Cześć 3 – 4 punkty odbioru gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) oraz 1

punkt odbioru gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lm).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) oraz gazu

zaazotowanego (typu Ls i Lm) do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego w okresie od

01.10.2020 do 30.09.2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich

podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością i zakresem

przedmiotu zamówienia ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 7 do siwz. CZĘŚĆ III Dotyczy 4 punktów odbioru gazu ziemnego wysokometanowego

(grupy E) oraz 1 punktu odbioru gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lm). Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa, na obszarze gdzie znajdują się punkty odbioru,

jest G.EN Gaz Energia Sp. z o.o.. Zadanie obejmuje taryfy: W-2, W-3, Zlm-2 Zapotrzebowanie na paliwo

gazowe wynosi: 799.177,00 kWh

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 121600,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-10-01

data zakończenia: 2021-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena 60,00

Termin płatności 39,00

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozpoczęcie kompleksowej dostawy paliwa gazowego nastąpi , nie

dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy

kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.

Część nr: 4 Nazwa: Cześć 4 – 1 punkt odbioru gazu ziemnego wysokometanowego (grupy HD)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) oraz gazu

zaazotowanego (typu Ls i Lm) do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego w okresie od

01.10.2020 do 30.09.2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich

podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością i zakresem

przedmiotu zamówienia ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 7 do siwz. CZĘŚĆ IV Dotyczy 1 punktu odbioru gazu ziemnego wysokometanowego (grupy

HD) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa, na obszarze gdzie

znajdują się punkty odbioru, jest DUON Dystrybucja S.A.. Zadanie obejmuje taryfę: HD-2.S

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe wynosi: 39.700,00 kWh

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 8100,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-10-01

data zakończenia: 2021-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności 39,00

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozpoczęcie kompleksowej dostawy paliwa gazowego nastąpi , nie

dłużej niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy

kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.
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