
„DZIEŃ DOSTAWCY”

Warunki brzegowe stawiane potencjalnym 
wykonawcom GAZ-SYSTEM



Celem siódmego bloku tematycznego jest omówienie warunków 
brzegowych stawianych potencjalnym Wykonawcom GAZ-SYSTEM

7.  Warunk i  b rzegowe s tawiane potencja lnym wykonawcom GAZ-SYSTEM

Kluczowe zagadnienia:

Jakie są kluczowe obszary 
wymagań stawianych 

Wykonawcom 
przez GAZ-SYSTEM? 

1
Jakie warunki brzegowe 

stawiane są Wykonawcom 
w kluczowych grupach 
zadań zlecanych przez 

GAZ-SYSTEM?

2
Jakie błędy Wykonawcy 
popełniają najczęściej? 

3
Jakie są kluczowe zmiany 

wynikające ze 
standaryzacji umów 

w GAZ-SYSTEM? 

4



W ramach procedury przetargowej zamawiający bada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane przez GAZ-SYSTEM S.A. 

Zakres i treść warunków są zależne od przedmiotu postępowania przetargowego (WRB / Projektowanie / Nadzór inwestorski) oraz 
indywidualnej specyfiki konkretnego zadania inwestycyjnego. 

Doświadczenie 
wykonawcy

Zasoby ludzkie
Sytuacja 

ekonomiczna
i finansowa

Potencjał 
techniczny

WYKONAWSTWO ROBÓT 

BUDOWLANYCH (WRB)

PROJEKTOWANIE

NADZÓR INWESTORSKI

ZAKRES TEMATYCZNY WARUNKÓW BRZEGOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POSTĘPOWAŃ

Zakres i treść warunków są zależne od przedmiotu postępowania 
przetargowego oraz indywidualnej specyfiki konkretnego zadania
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WARUNKI BRZEGOWE DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA W OBSZARZE WYKONAWSTWA ROBÓT BUDOWLANYCH (WRB) 

Doświadczenie 
wykonawcy Zasoby ludzkie Sytuacja ekonomiczna

i finansowa Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje specjalistami
o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu, w tym:

� Kierownik Projektu,

� Kierownik Budowy,

� Kierownik Robót Technologicznych A,

� Kierownik Robót Technologicznych B,

� Kierownik Robót Sanitarnych,

� Kierownik Robót Elektrycznych,

� Kierownik Robót Drogowych,

� Kierownik Robót Konstrukcyjno-
Budowlanych,

� Kierownik Robót Telekomunikacyjnych, 

� Kierownik Nadzoru Robót Spawalnicz.,

� Specjalista ochrony przeciwkorozyjnej,

� Specjalista ds. BHP,

� Specjalista ds. systemu jakości,

� Specjalista ds. automatyki.

Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat lub w 
okresie prowadzenia działalności (jeśli 
krótszy) zrealizował co najmniej:

� Jedno zamówienie polegające na 
budowie rurociągu do przesyłu paliw 
płynnych / gazowych o wskazanych 
parametrach, tj.:

• określonej długości,

• określonym ciśnieniu,

• określonej średnicy,

• z rur stalowych o określonym 
gatunku,

• którego część liniowa była spawana 
w sposób zmechanizowany,

Zamawiający dopuszcza normy 
równoważne do wskazanych powyżej.

Wykonawca posiada zatwierdzoną 
technologię spawania zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1

Wykonawca musi potwierdzić:

� posiadanie środków finansowych lub 
zdolności kredytowej na wskazanym 
poziomie,

� posiadanie średniorocznego 
przychodu netto ze sprzedaży
w okresie ostatnich 3 lat w określonej 
wysokości,

� posiadanie przychodu netto ze 
sprzedaży za ostatni zakończony rok 
obrotowy w określonej wysokości,

� wskaźnik płynności bieżącej za 
ostatni rok obrotowy na określonym 
poziomie,

wskaźnik zostanie wyliczony zgodnie
z następującym wzorem:

aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe + 
rezerwy krótkoterminowe prezentowane 
w zobowiązaniach długoterminowych + 

bierne rozliczenia międzyokresowe 
krótkoterminowe

Wykonawca dysponuje:

� określoną ilością kompletów 
urządzeń do zmechanizowanego 
spawania obwodowego rur
o wskazanej średnicy

� laboratorium jakości badań 
nieniszczących i niszczących złączy 
spawanych, posiadającym 
akredytację zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 
świadectwo uznania / 
podwykonawstwa wystawione przez 
laboratorium posiadające ww. 
akredytację.

Zamawiający dopuszcza normy 
równoważne do wskazanych 
powyżej.
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Procedury przetargowe w przypadku WRB charakteryzują się 
największą liczbą norm i wymagań stawianych Wykonawcom



WARUNKI BRZEGOWE DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA W OBSZARZE PROJEKTOWANIA

Doświadczenie wykonawcy

Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat lub
w okresie prowadzenia działalności (jeśli 
krótszy) zrealizował co najmniej:

� Jedno zamówienie polegające na 
opracowaniu dokumentacji projektowej, 
w tym projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego, gazociągu o określonych 
parametrach, tj.:

• minimalnej średnicy nominalnej,

• minimalnym ciśnieniu MOP

• minimalnej długości)

, dla którego została uzyskana decyzja o 
pozwoleniu na budowę.

Sytuacja ekonomiczna
i finansowaZasoby ludzkie

Wykonawca dysponuje specjalistami o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu, w tym na stanowiskach :

� Kierownik Zespołu Projektowego,

� Projektant Technolog,

� Projektant Konstruktor,

� Projektant Elektryk,

� Projektant branży drogowej,

� Projektant Automatyk,

� Koordynator zespołu ds. oceny 
oddziaływania na środowisko,

� Koordynator zespołu ds. inwentaryzacji
i waloryzacji przyrodniczej.

Wykonawca musi potwierdzić:

� Posiadanie środków finansowych lub 
zdolności kredytowej na wskazanym 
poziomie poprzez przedstawienie 
zaświadczenia wystawionego przez 
instytucję finansową, tj. bank lub kasę 
oszczędnościowo-kredytową.
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Warunki brzegowe procedury przetargowej w obszarze projektowania 
oraz nadzoru inwestorskiego nie obejmują potencjału technicznego



WARUNKI BRZEGOWE DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA W OBSZARZE NADZORU INWESTORSKIEGO

Doświadczenie wykonawcy

Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat lub
w okresie prowadzenia działalności (jeśli 
krótszy) zrealizował co najmniej:

� Jedno zamówienie polegające na 
wykonywaniu nadzoru inwestorskiego 
obejmującego co najmniej branżę 
technologiczną, nad budową lub 
przebudową rurociągu do przesyłu paliw 
płynnych / gazowych, o określonych 
parametrach.

Za branżę technologiczną uznaje się 
branżę, która obejmuje swoim zakresem, 
co najmniej spawanie i ułożenie w 
wykopie stalowego rurociągu do przesyłu
paliw płynnych / gazowych.

Sytuacja ekonomiczna
i finansowaZasoby ludzkie

Wykonawca dysponuje specjalistami o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu, w tym na stanowiskach:

� Kierownik Kontraktu,

� Inspektor Nadzoru Robót Technolog. A,

� Inspektor Nadzoru Robót Technolog. B,

� Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych,

� Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych,

� Inspektor Nadzoru Robót Drogowych,

� Inspektor Nadzoru Robót Konstrukcyjno-
budowlanych,

� Ekspert Nadzoru Robót Spawalniczych,

� Ekspert Nadzoru ochrony przeciwkorozyjnej,

� Ekspert Nadzoru ds. systemu jakości,

� Ekspert Nadzoru ds. automatyki,

� Ekspert Nadzoru Przyrodniczego.

Wykonawca musi potwierdzić:

� Posiadanie środków finansowych lub 
zdolności kredytowej na wskazanym 
poziomie poprzez przedstawienie 
zaświadczenia wystawionego przez 
instytucję finansową, tj. bank lub kasę 
oszczędnościowo-kredytową.
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Warunki brzegowe procedury przetargowej w obszarze projektowania 
oraz nadzoru inwestorskiego nie obejmują potencjału technicznego



Nieprawidłowości w ofertach składanych przez Wykonawców są 
relatywnie podobne, niezależnie od przedmiotu postępowania 

Nieprawidłowe wykazanie potencjału kadrowego
Najczęstsze błędy w tym obszarze:

� brak informacji dot. szczegółowego zakresu uprawnień,
� wskazywanie osób, które nie zdobyły wymaganego doświadczenia,
� brak wskazania nazwy konkretnej inwestycji i pozostałych jej parametrów (wymaganych zapisami SIWZ), na której osoba zdobyła wymagane 

doświadczenie,
� brak informacji dot. nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz daty ważności rzeczonego wpisu,
� brak informacji opisujących czy osoba wskazywana na stanowisko Specjalisty ds. BHP posiada certyfikat audytora wewnętrznego czy audytora 

wiodącego,
� wykazane doświadczenie potwierdza prace w zespole projektowym (np. dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej), ale nie potwierdza 

pełnienia funkcji projektanta w rozumieniu przepisów Prawo budowlane.

Nieprawidłowe wykazanie doświadczenia zawodowego
Przedłożenie dokumentów, z których nie wynika czy podmiot, na rzecz którego było realizowane zamówienie odebrał przedmiotową inwestycję. Tym samym 
z informacji zawartych w dokumencie nie można jednoznacznie wywnioskować czy zamówienie zostało wykonane w sposób należyty (np. zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej).
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PRZYKŁADY NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW W OFERTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

Nieumiejętność wykazania zgodności posiadanej technologii ze sformułowanymi normami (dotyczy zamówień na WRB)
Dostarczone dokumenty nie wskazują jednoznacznie czy posiadana technologia spawania jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1 (lub
równoważnej).



Nieprawidłowości w ofertach przetargowych wykonawców są 
relatywnie podobne, niezależnie od przedmiotu postępowania 

Niewystarczające udowodnienie realnego dysponowania zasobami podmiotu trzeciego 
W szczególności, z pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego nie wynika zakres dostępnych wykonawcy zasobów, sposób wykorzystania zasobów
podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem, jak również zakres
udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Błędy w dokumentach mających potwierdzać brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Najczęstsze błędy w tym obszarze: 

� zbyt odległa data wystawienia,
� niewykazanie równoważności dokumentów wystawionych dla podmiotów zagranicznych.
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PRZYKŁADY NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW W OFERTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

Brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę w przetargu

Niewystarczające uzasadnienie, że elementy mające wpływ na wysokość zaoferowanej ceny nie noszą znamion ceny rażąco 
niskiej



Wystandaryzowany wzór umowy będzie stosowany dla zadań 
inwestycyjnych i remontowych z wyłączeniem zadań strategicznych

Jakich obszarów polityki zakupowej dotyczy standaryzacja?

Czy standaryzacja umów dotyczy zadań strategicznych?

► Standaryzacja polityki zakupowej, obejmująca stworzenie jednolitego wzoru 
umowy, została dotychczas przeprowadzona w obszarze zamówień na wykonanie 
dokumentacji projektowej.

► Analogiczne prace w zakresie standaryzacji umów przy zamówieniach na 
realizację robót budowalnych są na etapie ustaleń pomiędzy jednostkami 
GAZ-SYSTEM i zostaną wdrożone w najbliższym czasie.

► Przygotowany wzór umowy odnosi się do zadań inwestycyjnych 
i remontowych, realizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego oraz Planu 
Remontowego, zatwierdzonych w Spółce, z wyłączeniem zadań strategicznych, 
które prezentowane były w poprzednich panelach.

► Wypracowany projekt umowy będzie stosowany przez wszystkie Oddziały Spółki 
z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowań 
terytorialnych, mających wpływ na sposób realizacji zadania.
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Prace nad wdrożeniem proponowanych rozwiązań znajdują się obecnie w zaawansowanej fazie.



Nowy wzór umowy różni się od dotychczas stosowanych rozwiązań w 
odniesieniu do pięciu kluczowych elementów kontraktowych

Jakie zmiany dla Wykonawców będą wynikać z nowej polityki zakupowej?

Umowa uwzględnia wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 
pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej.

W ramach standaryzacji umowy ujednolicono poszczególne zapisy odnoszące się do szeregu elementów zamówienia. Najważniejsze 
zmiany dotyczą pięciu aspektów przedstawionych poniżej:

Czas wykonania dokumentacji projektowej określany będzie w dniach/tygodniach/miesiącach od dnia podpisania 
umowy z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych, gdzie konieczność wskazania konkretnej daty będzie wynikała ze 
specyfiki zamówienia.

Zgodnie z zapisami umowy harmonogram prac będzie przedstawiany przez Wykonawcę do zaopiniowania 
Zamawiającemu po zawarciu umowy i nie będzie stanowił załącznika do umowy.

Zakres praw Wykonawców do dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane jest zależny od statusu 
przedmiotowej sieci gazowej.

Szczegóły zostaną zaprezentowane w części poświęconej Polityce ubezpieczeniowej.
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