Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.plywalniarycka.nbip.pl

Ryki: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług
dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach
Numer ogłoszenia: 193460 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pływalnia Powiatowa w Rykach , ul. Wyczółkowskiego 10A/109, 08-500 Ryki, woj.
lubelskie, tel. 81 865 50 50, faks 81 865 50 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.plywalniarycka.nbip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład BudŜetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i
świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E i świadczenie usług jego dystrybucji
do budynku pływalni powiatowej w Rykach przy ul. Janiszewskiej 2 w szacunkowym wolumenie 147000 m3
(+30%) w okresie dostaw tj. od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r., przy czym szacowany wolumen
w 2013 roku wynosi 85750 m3 (+30%), w 2014 r. szacowany wolumen dostaw wynosi 61250 m3 (+30%), z
zastrzeŜeniem, Ŝe rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niŜ po skutecznym wypowiedzeniu lub zakończeniu
dotychczas obowiązującej czasowej umowy kompleksowej z PGNiG S.A. Karpackim Oddziałem Obrotu Gazem
oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Wykonawcy. 2. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące
wolumenu będącego przedmiotem zamówienia naleŜy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w
rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Moc umowna 88 m3/h. 4. Obiekt
posiada dwa kotły grzewcze o mocy 375 kW kaŜdy (łącznie 750 kW). 5. Dostawa gazu będzie się odbywała
poprzez punkt/stację gazowową II stopnia(powyŜej 10 Nm3/h) o przepustowości 100 Nm3/h, ciśnienie wlotowe
min. 180 kPa, ciśnienie wyjściowe 2,5 kPa, układ pomiarowy U1, rejestrator Mac R4 gazomierz rotorowy Delta
G65, reduktor Tartarini B/240, manometr róŜnicowy, filtr gazu WE05/40, zawór upustowy Tartarini. 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Dostawa i dystrybucja paliwa

gazowego będzie się odbywała na podstawie umowy zawartej z Pływalnią Powiatową w Rykach. 8. Dostarczane
paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami
wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 9. Przewidywane zuŜycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny,
słuŜący do porównania ofert i w Ŝadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu
gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości gazu..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niŜ 20% wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
określonego w SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6, 60.30.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, Ŝe; a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców
będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub c) posiada aktualną podpisaną umowę generalną 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. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na podstawie właściwych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Warunki dokonywania zmian w umowach: Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje
moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłoŜonej w
niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach: a) zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem
akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest
ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub/i ustawowa zmiana opodatkowania podatkiem akcyzowym, b) zmiany
terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego i jego dystrybucji do punktu poboru wskazanego w załączniku nr 2
do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw moŜe być okoliczność niezaleŜna od
stron, w szczególności przedłuŜająca się procedura zmiany Wykonawcy, c) zmiany mocy umownej, w przypadku
innego zapotrzebowania na moc, niŜ określono w dokumentacji projektowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.plywalniarycka.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Pływalnia Powiatowa w
Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013
godzina 13:00, miejsce: Pływalnia Powiatowa w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

