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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60786-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Gaz ziemny
2022/S 025-060786

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
Krajowy numer identyfikacyjny: 001255044
Adres pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Margota Hildebrand
E-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl 
Tel.:  +48 324152001
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zlota-jesien-dps.pl

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

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: pomoc społeczna

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa ( sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego grupy E dla 
Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na okres 9 miesięcy ( kwiecień- grudzień) 2022 r.
Numer referencyjny: SA.252.1.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa 
gazowego ziemnego dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Dom zapewnia całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym w podeszłym wieku i prowadzony jest na postawie zezwolenia, o którym 
mowa w art.67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Szacowana ilość paliwa gazowego (+/- 
10% ), która może być zakupiona w okresie obowiązywania umowy wynosi 1 133 092 kWh Paliwo gazowe 
przeznaczone jest na własne cele opałowe, objęte zwolnieniem z akcyzy, zgodnie z art.31 b ust.2 ustawy o 
podatku akcyzowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt.4 SWZ. Pozostałe wymagania 
określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Racibórz, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) 
paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego grupy E o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy 
ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przy ul. Grzonki 
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1. Paliwo gazowe przeznaczone jest na własne cele opałowe, objęte zwolnieniem z akcyzy, zgodnie z art.31 b 
ust.2 ustawy o podatku akcyzowym.
2. Szacowana ilość paliwa gazowego (+/- 10% ), która może być zakupiona w okresie obowiązywania umowy 
wynosi łącznie: 1 133 092 kWh (Ilość kWh zużycia gazu została przyjęta z faktur za analogiczne miesiące roku 
2021 ) Szacunkowe zapotrzebowanie na poszczególne miesiące zawiera załącznik nr 1 do SWZ
3. Istotne informacje:
W pomieszczeniu kotłowni zainstalowane są:
- kocioł Vitacrosal 1 szt o mocy 720 kW kocioł wodny oraz kocioł Paromat Triplex szt 1 o mocy 285 kW kocioł 
wodny.
- trzon kuchenny o mocy 32 kW
Moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa: 658 kWh/h;
Liczba dni 275 ; godzin 6600
W szafce gazowej umiejscowionej koło bramy wjazdowej Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 
przy ul. Grzonki 1 w Raciborzu zainstalowany jest gazomierz rotorowy GR 100 DN8, rejestrator typ MacR
Grupa taryfowa BW-5.
Grupa taryfowa OSD W-5.1.
Operator Sieci Dystrybucji: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Górnośląski Zabrze.
Obecny sprzedawca gazu (sprzedaż i dystrybucja): PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 
01-248 Warszawa.
Zmiana sprzedawcy – kolejna
Nr OSD /nr punktu poboru:8018590365500000013425
Aktualnie obowiązująca umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego o nr 57/2021 obowiązuje na czas 
określony do dnia 31.03.2022 r.
4. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp.z o.o. w Warszawie. Wykonawca dokona 
wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i 
skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
5. Dostarczenie paliwa gazowego będzie się odbywało na podstawie umowy zawierającej postanowienia 
umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) oraz 
zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy.

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: 01/04/2022
Koniec: 31/12/2022
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa wart. 139 ust.1 ustawy Pzp,
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektroniczne, za pośrednictwem http://
miniportal.uzp.gov.pl/ Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia. Sposób 
komunikacji określa pkt 10 SWZ, a przygotowania ofert pkt 13 SWZ.

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej 
tj. zgodnie z art.32 ust.1 ustawy prawo energetyczne posiadanie koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi i dystrybucji paliwa gazowego.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
1) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydana przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (aktualna przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia);
2) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydana przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej 
(aktualna przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia) albo oświadczenie wykonawcy o posiadaniu 
podpisanej umowy generalnej (aktualnej przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia) z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje 
się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 2 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz we 
wskazanym wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na bardzo wysokie ceny paliwa gazowego w okresie ostatnich miesięcy zamawiający ma zawarta 
umowę krótkoterminową do dnia 31.03.2022 r. Jako jednostka budżetowa zamawiający może wszcząć 
postępowanie dopiero po uzyskaniu środków finansowych na jego realizację. Informację o zabezpieczeniu 
środków na dalszą dostawę gazu zamawiający uzyskał pod koniec stycznia. Konieczność zabezpieczenia 
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ciągłości dostaw gazu do obiektu świadczącego usługi opiekuńcze dla ludzi wymagających całodobowej opieki 
i czas jaki pozostał do końca aktualnie obowiązującej umowy jest powodem skrócenia terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu.

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: 21/02/2022
Czas lokalny: 10:00

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: 16/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
http://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Robert Polis – kierownik działu gospodarczego, tel + 48 606179414 – w zakresie przedmiotu zamówienia.
Margota Hildebrand- st. administrator tel.+ 48 32 4152001, e- mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl 
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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I.Szczegółowe informacje dot. Warunków udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawierają pkt. 
6, 8,9 SWZ.
II.Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć:
1)oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( ESPD), o którym mowa e pkt 9.1. 
SWZ, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Formularz cenowy ;
3) odpowiednie pełnomocnictwo( jeżeli dotyczy)
III.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wezwany przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie 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;
3) Odpis lub informacja 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp.;
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty określone w pkt 9.6 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587-800
Faks:  +48 224587-800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy p.z.p.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę
jego wniesienia,
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2022
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