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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
000293114
ul. Gliwicka 5
Toszek
44-180
Polska
Osoba do kontaktów: inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, mgr inż. Anna
Misztela
Tel.:  +48 322334112-212/288
E-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 
Faks:  +48 322334325/+48 322335244
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaltoszek.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpitaltoszek.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Numer referencyjny: 14/PN/DEG/AM/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09120000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zampub@szpitaltoszek.pl
www.szpitaltoszek.pl
http://www.szpitaltoszek.pl/
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Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku w szacunkowej ilości 16 739 378 kWh

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000
65210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku w szacunkowej ilości 16 739 378 kWh

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: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
43 100,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto złotych 00/100)
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Dodatkowo należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym że nie należy do gr kap.

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:
Wykaz i krótki opis warunków:
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Ww. warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ważną na dzień składania ofert.
Ponadto ww. warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
ważną na dzień składania ofert – (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub
- podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego 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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:
• zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,
• zmiany danych Sprzedającego (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
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Sala konferencyjna w budynku administracji SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

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:
24 miesiące

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci JEDZ wypełnione w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 SIWZ– wzór stanowi zał nr 3 do SIWZ Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy PZP
„W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.”
Zgodnie z art. art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.
b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Zał nr 1 do SIWZ;
c) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny
d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik;
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.
a) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Koncesja powinna być ważna na dzień składania ofert
b) Koncesję na prowadzenie działalności gosp w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Koncesja
powinna być ważna na dzień składania ofert (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu
ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potw, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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e) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w org lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem).
3. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znajduje się na stronie internetowej: http://
www.szpitaltoszek.pl/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 15 dni od dnia od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jednocześnie przekazując kopię
treści odwołania zamawiającemu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018

http://www.szpitaltoszek.pl/
http://www.szpitaltoszek.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

