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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Łódź: Gaz ziemny
2020/S 079-186013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 5/15
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 92-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Piotrowska
E-mail: zamowienia@iw.lodz.pl
Tel.: +48 426163103
Faks: +48 426792638

Adresy internetowe:

Główny adres: www.iw.lodz.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.iw.lodz.pl
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
Inny rodzaj: Sieć Badawcza Łukasiewicz
Inna działalność: prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe

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

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni
gazowej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul.
Śnieżnej 5

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186013-2020:TEXT:PL:HTML

1/6

22.04.2020

Dostawy - 186013-2020 - TED Tenders Electronic Daily

Numer referencyjny: IZ/ZP-236-04/20
II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

09123000
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu
ziemnego wysokometanowego do kotłowni gazowej w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5
wytwarzającej parę technologiczną dla potrzeb Sieci Badawczej Łukasiewicz –
Instytutu Włókiennictwa

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)
II.2.1)

II.2.7)

65210000

Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, ul. Śnieżna 5, Łódź, POLSKA
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu
ziemnego wysokometanowego do kotłowni gazowej w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5
wytwarzającej parę technologiczną dla potrzeb Sieci Badawczej Łukasiewicz –
Instytutu Włókiennictwa. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktu poboru
poprzez istniejące przyłącze o średnicy 90 mm PE, punkt wejścia do systemu
gazowego – stacja redukcyjna gazu na zewnątrz budynku na terenie posesji.
Grupa taryfowa PSG (dystrybucja) – W-6A.1, grupa taryfowa sprzedawcy (obrót) – BW6. Moc umowna 2414 kWh/h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie odbioru: min. 6
kPa, maks. 10 kPa.
Zamawiający nie jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego.
Operator systemu dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Nazwa dotychczasowego sprzedawcy: Elektrix S.A., Warszawa, ul. Bukietowa 5 lok.
U1.
Numer aktualnie obowiązującej umowy: ELXGAZ/001/2019 – umowa kompleksowa
dostarczania paliwa gazowego.
Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy: data zawarcia
umowy – 1.8.2019, umowa na czas określony od 1.9.2019 – 31.08.2020.
Obowiązująca umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nie wymaga
wypowiedzenia.
Numer ID: 0031922755.
Ilość: 720 000,00 m3.
Kryteria określone poniżej
Cena

Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

Informacje dodatkowe
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
II.2.14)

Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
(sprzedaży) gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w
przypadku Wykonawców będących operatorem systemu dystrybucyjnego lub
oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z operatorem systemu
dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na
którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie
będących operatorem systemu dystrybucyjnego.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ust. Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8).
II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz wraz z ofertą
następujące oświadczenia dokumenty:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego według wzoru standardowego
formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, w
zakresie wskazanym w SIWZ (Załącznik nr 2). Informacje zawarte w w.w dokumencie
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Instrukcja wypełniania dokumentu znajduje
się na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja
-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest
dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang
=pl.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. 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 JEDZ
dotyczący tych podmiotów.
4. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich.
5. JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
odpowiednio Wykonawcy/ każdego Wykonawcy występującego wspólnie / innego
podmiotu.
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6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub
sytuacji podmiotu trzeciego.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
(sprzedaży) gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w
przypadku Wykonawców będących operatorem systemu dystrybucyjnego lub
oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z operatorem systemu
dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na
którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie
będących operatorem systemu dystrybucyjnego;
3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
7) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4
do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca składa oświadczenie;
8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co
najmniej dwie dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wartości brutto
co najmniej 600 000,00 PLN każda.
III.1.5)
III.2)
III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany
umowy określone zostały w dokumentach zamówienia – SIWZ.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2020

Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103
Łódź, POLSKA

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

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.1)

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z
rozdziałem VIII. SIWZ.
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni.
2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni.
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym
UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się
w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia – 10 dni.
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2020
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