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Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:
Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w
obiektach edukacyjnych położonych na obszarze m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła oraz zapewnienie
świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze miasta stołecznego
Warszawy.
Na podstawie zapisów Rozdziału 11 SWZ, proszę o złożenie w terminie do dnia 04.04.2022 roku aktualnych
na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, tj.:
a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021. poz. 716 z późn. zm.),
b) odnośnie dystrybucji gazu:
–

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
gazu – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021. poz. 716 z późn. zm.), lub

–

umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca - punkty poboru
gazu.

c) Wykaz na potwierdzenie spełnienia warunków z Rozdział 9 punkt 1.3 SWZ – wzór wg załącznika nr 6 do
SWZ:
Wykaz co najmniej 3 dostaw obejmujących sprzedaż i dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy wraz ze sprzedażą w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie łącznej ilości minimum 2.000.000 kWh.
Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
/-/ Dariusz Galiński

