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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Pływalnia Powiatowa w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki
NIP 5060111964, REGON 061514160
tel./fax 81 865-50-50
strona internetowa: www.plywalniarycka.nbip.pl
II.
1.

2.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości poniŜej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku
Pływalni Powiatowej w Rykach”.
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. 12 miesięcy od
dnia podpisania umowy, 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 66 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.
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Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09120000-6 Paliwa gazowe
60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego następować będzie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
jednak nie wcześniej niŜ po skutecznym wypowiedzeniu lub zakończeniu dotychczas obowiązującej umowy na
dostawę gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Wykonawcy.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. 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.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
załącznik nr 4 do SIWZ,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących
Właścicielami sieci dystrybucyjnej,
lub
d) oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ o posiadaniu aktualnej
umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego –
w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty:
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a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ,
b) 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 ofert,
c) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej.
JeŜeli Wykonawca złoŜy listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoŜył wyjaśnień, oraz
wykonawcę, który nie złoŜył listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.
3. Składanie dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – uwzględniając warunki co do terminu wystawienia dokumentów.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
4. Składanie dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę
wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty naleŜy dołączyć odpowiednie
pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników
lub dla osoby trzeciej, upowaŜniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich
wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyŜej. JeŜeli upowaŜnienie do złoŜenia oferty
wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa moŜna dołączyć
tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez
wszystkich jej wspólników).
c) Zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoŜenia
umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,
d) oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty i oświadczenia
wymienione w pkt 2 lit. a, b, c – złoŜone przez kaŜdy z podmiotów,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty,
potwierdzające, Ŝe łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5. Składanie dokumentów przez inne podmioty na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp które
będą brały udział w realizacji części zamówienia.
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1. Zgodnie z treścią art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów musi być
złoŜone wyłącznie w formie pisemnej (oryginał).
3. Przepis art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewiduje, aby Wykonawca mógł
polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
podlegającej reglamentacji.
4. Wykonawca korzystając z zasobów podmiotów trzecich przedkłada dokumenty dotyczące tego/tych
podmiotu/ów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w pkt 2 lit. a, b. Dokumenty winny
potwierdzać, iŜ w stosunku do tego/tych podmiotu/ów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24
ust.1 ustawy Pzp.
Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia
dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości, Zamawiający będzie
Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złoŜyli
pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
ZłoŜenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie go
z postępowania.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na
adres:
Pływalnia Powiatowa w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109
08-500 Ryki
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej:
www.plywalniarycka.nbip.pl
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr +48 81 865 50 50. KaŜda ze stron
na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji przekazanych za pomocą faksu. Przy czym nie dopuszcza się formy uzupełnienia
dokumentów za pomocą faksu.
4. UpowaŜnioną przez Zamawiającego osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Arkadiusz
Dąbrowski – Dyrektor Pływalni Powiatowej w Rykach: tel./faks: 81 865 50 50, w poniedziałki od godz.
730 do 1600, wtorek-czwartek od 730 do 1530, piątek od godz. 730 do 1500.
5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania, odpowiedzi,
powinny być kierowane na adres Zamawiającego, w tym odpowiednio na wskazany w SIWZ numer
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6.

7.
8.

9.

10.

faksu. UWAGA ! ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI
BRAKU ZACHOWANIA PRZEZ WYKONAWCÓW POWYśSZEGO WYMOGU.
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie i nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ.
Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom,
którym
przekazano
SIWZ
oraz
zamieszczone
zostaną
na
stronie
internetowej:
www.plywalniarycka.nbip.pl
Wszelkie
uzupełnienia
i
ustalenia
oraz
zmiany,
w
tym
zmiany
terminów,
jak równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zadawane telefoniczne.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą,
z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności w formie
pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby
uprawnione").
4. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złoŜone w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako równoznaczny ze zgodą na włączenie całości
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10.

a)
b)
11.

przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach
określonych w ustawie Pzp.
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie oświadczeniem, Ŝe Zamawiający nie moŜe ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane w szczególności:
aktualny odpis z właściwego rejestru,
informacje
ujawniane
przez
Zamawiającego
w
trakcie
otwarcia
ofert,
a w szczególności: firma wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny.
Ofertę naleŜy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie
oznaczonej napisem:

Oferta na:
„Kompleksową dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni
Powiatowej w Rykach”
– nie otwierać przed 3 lipca 2013 r.”
oraz
zaadresowanej
na
Zamawiającego.
Na
kopercie
naleŜy
takŜe
podać
nazwę
i adres Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po
terminie.
12. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy
dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio rozdz. 10 pkt 11 SIWZ. Na kopercie
naleŜy dodatkowo umieścić zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".
13. Wykonawca nie moŜe dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku gdy
Wykonawca, wykazujący spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ,
b) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 3 do SIWZ,
c) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie naleŜy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
d) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom,
e) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy równieŜ wspólników spółki cywilnej),
f) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających
się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca – w przypadku osób fizycznych.
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Pływalni Powiatowej w Rykach,
ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki lub za pośrednictwem pocztowego operatora.
2. Termin złoŜenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 3 lipca 2013 r. o godz. 1200.
O zachowaniu terminu złoŜenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie
data wysłania przesyłki.
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Otwarcie ofert
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2013 r. o godz. 1215 w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach
(siedziba Zamawiającego) – sala konferencyjna – I piętro.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje
dotyczące ceny.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która wpłynęła po terminie.
8. W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy na
dokonanie tychŜe poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
10. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji zawartych
w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji. W odpowiednich rubrykach formularza
cenowego (załącznik nr 3a do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto wyraŜone
z dokładnością odpowiednio do 2 i 4 miejsc po przecinku.
2. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę naleŜnego podatku od towarów i
usług - VAT
3. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto wg poniŜszego wzoru:
C = (A*B+D*E+F*G*H+I*A+((J:K)*B-B)*A))*(1+P/100)
C
–
cena brutto oferty
A
–
szacunkowa ilość dostarczanego gazu ziemnego [w m3] w okresie dostaw
B
–
cena jednostkowa gazu netto [w zł za m3]
D
szacunkowa ilość miesięcy [m-c]
E
cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c]
F
cena jednostkowa składnika stałego stawki sieciowej [zł/(m3/h) za h]
G
szacunkowa ilość składnika stałego stawki sieciowej [w h]
H
moc zamawiana [m3/h]
I
cena jednostkowa składnika zmiennego stawki sieciowej [zł/m3]
J
szacowana średnia arytmetyczna ciepła spalania [MJ/m3]
K
nominalna wartość ciepła spalania [MJ/m3]
P–
stawka naleŜnego podatku od towarów i usług – VAT zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami, wyraŜona w %.
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz wszystkie
inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, jak równieŜ
te wynikające z moŜliwych róŜnic wielkości rzeczywistego poboru paliwa gazowego w stosunku do
wielkości zuŜycia gazu przedstawionego w Załączniku nr 2.
5. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne,
przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w okresie trwania umowy tylko w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, lub/i
b) zmiany stawki akcyzy,
c) zmiany taryfy itp.
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOBOBU
OCENY OFERT.
1. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie 100%).
2. Oferta z najniŜszą ceną otrzyma 100 punktów.
3. KaŜda oferta moŜe uzyskać 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru:
NajniŜsza cena brutto oferty spośród złoŜonych oferty
Liczba punktów oferty = ----------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena brutto oferty badanej
4. Cena oferty brutto zostanie obliczona wg algorytmu podanego w rozdz. 12 pkt. 3).
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do
złoŜenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach.
6. JeŜeli złoŜono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę,
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
Informacja ta zostanie równieŜ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy
ogłoszeń Pływalni Powiatowej w Rykach.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była
najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarta zostanie umowa kompleksowa
na dystrybucję i sprzedaŜ paliwa gazowego uwzględniająca istotne postanowienia umowy stanowiące
załączniki Nr 6 do SIWZ.
3. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć we wskazane
miejsce celem podpisania umowy. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę sprzedaŜy i dystrybucji
paliwa gazowego zawierające istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami określonymi w
art. 94 ustawy Pzp.
5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zajdą przesłanki, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłoŜenie umowy
konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
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odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w
art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie
winna upowaŜniać jednego z członków konsorcjum - lidera jako osobę prawną i reprezentującą go
wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu kaŜdego z pozostałych partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową; stwierdzać, Ŝe partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość
podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta w formie pisemnej na czas trwania umowy.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę zawierającą istotne postanowienia
umowy przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. 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 taryfy, 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.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 PZP środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 PZP odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej czynności.
Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeŜeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia
jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeŜeli wartość zamówienia jest
mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w punkcie 11 i 12 wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert lub
termin składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVIII. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7, jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
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 niniejszej SIWZ.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeŜeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
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XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą
stosowane w toku aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4
ustawy:
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy.
XXVII. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom:
Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie wskazać, jaką
część zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. NaleŜy wypełnić odpowiednio załącznik
nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy
udziale podwykonawców, naleŜy wskazać w formularzu „nie dotyczy”. JeŜeli Wykonawca zostawi ten punkt
formularza niewypełniony Zamawiający uzna, iŜ zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału
podwykonawców.
XXVIII.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu
właściwych przepisów państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego - jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.
Załączniki do specyfikacji:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Wykaz odbiorców i punktów poboru paliwa gazowego – załącznik nr 2.
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3.
4. Formularz cenowy – załącznik nr 3a
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5.
7. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 6.
8. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się
miejsce dostarczenia gazu ziemnego – załącznik nr 7.

Zatwierdził:

…………………………………
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfikacja danych o planowanym zuŜyciu paliwa gazowego przez pływalnie powiatową w
Rykach przedstawiona jest w tabeli 1:
Tabela 1

L.p.

1

Nazwa
zamawiającego
Pływalnia
Powiatowa
w Rykach

Liczba
obiektów
łącznie [szt]

Moc umowna
[m3/h]

Planowane
roczne zuŜycie
gazu [m3]

1

66

147000

2. Szczegółowy wykaz punktów poboru paliwa gazowego, termin rozpoczęcia dostaw, aktualna grupa

taryfowa, zuŜycie gazu i szacunkowy wolumen dostaw w ramach niniejszego postępowania stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. NaleŜy przyjąć, Ŝe układ pomiarowy jest dostosowany do zmiany Wykonawcy (lub zostanie
dostosowany na koszt Wykonawcy) w terminie umoŜliwiającym rozpoczęcie dostaw zgodnie
z opisem w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
4. W wykazach powyŜszych jak i stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ informacyjnie wskazano
planowane parametry (moc umowna itp.).
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wykaz odbiorców i punktów poboru paliwa gazowego

Strona
umowy/Nazwa
L.p.
jednostki
organizacyjnej

1.

Pływalnia
Powiatowa w
Rykach

Łączne
roczne
zuŜycie
[m3]

Grupa
taryfowa

Moc umowna
(m3/h)

Termin
obowiązywania
umowy

Planowan
y
wolumen
gazu do
przetargu
[m3]

Pływalnia
ul.
planowa
powiatowa Janiszewska
ne
w Rykach
2
147000

obecna W-6A

66

12 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

147000

Nazwa
obiektu

Adres
obiektu
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
(Nazwa i adres wykonawcy)
tel………………………………..
fax ………………………………
Pływalnia Powiatowa w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109
08-500 Ryki
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Kompleksową dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni
Powiatowej w Rykach”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za:
a. Cena netto oferty: ................................................. zł
(słownie: ..............................................................................................................................................)
b. VAT ......... %; wartość: ........................................ zł
(słownie: ....................................................................................................................................................)
c. Cena brutto oferty: ............................................... zł
(słownie ……………………………...………………………………..……………………...…………….)
obliczoną według wzoru podanego w Rozdziale 12 pkt. 3 SIWZ oraz na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 3a do SIWZ.
d. Termin dostaw: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
e. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w SIWZ.
2. Akceptujemy warunki określone w istotnych postanowieniach umowy.
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami
będącymi jej integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń.
4. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. przez okres 30 dni, od daty upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, Ŝe zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przy udziale podwykonawców, powierzając im
wykonanie następujących części zamówienia *:
……………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oferta zawiera*/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,
poz.1503 z późn. zm.). Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach
……………………………………………………………………………………………..…. oferty*.

..............................., ………….....
/miejscowość/
/data/

....................................................................
Podpis (podpisy) osób upowaŜnionych do
reprezentowania Wykonawcy

*) – niepotrzebne skreślić

Strona 15 z 20

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego PP.1.272.20.2013

Załącznik Nr 3a do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Kalkulacja ceny w skali 12 miesięcy
Przewidywane szacunkowe zuŜycie paliwa gazowego w skali 12 miesięcy - 147 000 m3
Moc zamawiana - 66 m3/h
Obecna grupa taryfowa: W-6A
A. GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY Grypy E
Szacowane zuŜycie paliwa
Cena jednostkowa netto za 1 m3 paliwa
gazowego w okresie 12
gazowego [zł/m3]
miesięcy [m3]
1
2
147000

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
3

B. OPŁATA ABONAMENTOWA
Cena jednostkowa netto za opłatę
abonamentową [zł/m-c]
2

Szacowana ilość miesięcy
1
12

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)
3

C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA
Szacowana ilość godzin w
okresie
12 miesięcy [h]

Moc zamawiana
[m3/h]

1
8760

2
66

D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA
Szacowane zuŜycie paliwa
gazowego w okresie 12
miesięcy [m3]
1
147000

Cena jednostkowa netto za
opłatę
sieciową stałą [zł/(m3/h)
za h]
3

Wartość netto w zł
(kol. 1x2x3)
4

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)

Cena jednostkowa netto za opłatę
sieciową zmienną [zł/m3]
2

E. OPŁATA ZA ODCHYLENIE OD CIEPŁA SPALANIA
Szacowana średnia
Nominalna wartość
Współarytmetyczna
ciepła spalania
czynnik
ciepła spalania
[MJ/m3]
[MJ/m3]
1
2
3
40,27
39,50

3

Cena jednostkowa netto za 1
m3
paliwa gazowego [zł/m3]

Wartość netto [zł/m3]
(kol. ((1:2)x4-4)

4

5

E. OPŁATA ZA ODCHYLENIE OD CIEPŁA SPALANIA – c.d.
Szacowane zuŜycie paliwa
Wartość netto [zł/m3] *
gazowego w okresie 12 miesięcy [m3]
1
2
147000

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)
3

* - wpisać wartość netto z kolumny 5 poprzedniej tabeli
RAZEM WARTOŚĆ NETTO - SUMA WARTOŚCI (A+B+C+D+E)
PODATEK VAT
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ( KOSZT NETTO + PODATEK VAT)
UWAGA: NaleŜy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku: A. cenę jednostkową netto 1 m³ paliwa gazowego (kol.2),
C. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową stałą (kol. 3), D. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową zmienną (kol. 2), E.
cenę jednostkową netto 1 m³ paliwa gazowego (kol. 4) i wartość netto wyraŜoną w zł/m³ (kol. 5) dotyczącą opłaty za
odchylenie od ciepła spalania.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

___________________________________
(pieczątka wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
składając w imieniu ……………………………………………………………………………………………..
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Kompleksową dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni
Powiatowej w Rykach”
oświadczamy, Ŝe moŜemy ubiegać się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz spełniamy warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) dotyczące:
1.
2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data __________________

______________________________________
podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

____________________________
(pieczątka wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
składając w imieniu ……………………………………………………………………………………………..
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Kompleksową dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni
Powiatowej w Rykach”
oświadczam, Ŝe brak jest podstaw prawnych do wykluczenia podmiotu, który reprezentuję z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.)

Data ____________________

____________________________________________
podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ – dostawa paliwa gazowego – gazu wysokometanowego oraz
świadczenie usług dystrybucji.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
3. SprzedaŜ paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy oraz
zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada waŜną koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, Ŝe posiada aktualną umowę
z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliwa gazowego
na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się punkt odbioru paliwa.
6. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań
istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego.
7. Przewiduje się 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 taryfy, 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 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,
8. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek i opłat określonych
w obowiązującej w danym okresie taryfie dla dostarczanego paliwa. Strony określą w umowie sposób
i termin informowania Zamawiającego o zmianach taryfy oraz uwzględnią moŜliwość odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego w przypadku wzrostu cen i/lub stawek określonych w taryfie.
9. Zamawiający oświadcza, Ŝe dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu pływalni, do którego
na podstawie umowy dostarczane ma być paliwo gazowe.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z OSD

____________________________
(pieczątka wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
składając w imieniu ……………………………………………………………………………………………..
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Kompleksową dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni
Powiatowej w Rykach”
oświadczam, Ŝe posiadam aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego.

Data ____________________

____________________________________________
podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy
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