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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Gmina Bestwina, reprezentowana przez Wójta Gminy, wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 oraz art.
16 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.) jako Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzenia niniejszego
postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych:
1. Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, Krakowska 111, NIP: 6521708710;
1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-512 Bestwina, Szkolna 4, NIP: 6521076836;
1.2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince, 43-512 Bestwina, Bestwinka, Dworkowa
3, NIP: 6521635862;
1.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie, 43-512 Bestwina, Szkolna 11, NIP:
6521635856;
1.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach, 43-512 Bestwina, Janowice, Janusza
Korczaka 2, NIP: 6521635879;
1.5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie, 43-512 Bestwina, Kaniów, Batalionów
Chłopskich 15, NIP: 6521669281;
2. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 43-512 Bestwina, Krakowska 123, NIP: 6520013495
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 43-512 Bestwina,
Szkolna 6, NIP: 6521593359
Adres: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
REGON 276258144
NIP 652-17-08-710
tel. +48 322157700
fax +48 322157712
e-mail: info@bestwina.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bestwina.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w
rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059
z późn. zm.)”
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego
wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 2 979 288 kWh w
okresie dostaw, do obiektów wymienionych w Załączniku A do SIWZ z zastrzeżeniem, że
rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu lub
zakończeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego
z obecnym Sprzedawcą.
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2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa
gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów
kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności
te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez
Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami
taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera
załącznik A do SIWZ.
4. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania
ofert, Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu możliwość bez-kosztowych
odchyleń od przewidywanego zużycia o co najmniej 15%. Wskazaną tolerancję dotyczącą
wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone
przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Pzp.
6. Stawki opłat dystrybucyjnych, które Zamawiający wykorzystał w kalkulacji kwoty wskazanej
w Załączniku nr 1 pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD. W trakcie realizacji
zamówienia mogą one ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD.
7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie
przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, szczegółowo opisane w
Załączniku A do SIWZ.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
9. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:
09120000-7 Paliwa gazowe
60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania w związku z tym
ofert częściowych. Oferta winna obejmować całość zamówienia określoną w Rozdz. II.
2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz zawrzeć umowy
ramowej.
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3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
8. Informacje o podwykonawstwie:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
b) Zgodnie z art. 36b ust 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
(Zał. Nr 1 – Formularz OFERTY), części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć Podwykonawcom lub podania nazw (firm) Podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, Pzp
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22
ust. 1 Pzp.
c) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1
Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
e) Wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy/usługi, których niespełnienie spowoduje przez Zamawiającego zgłoszenie
zastrzeżeń lub sprzeciwu. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w szczególności,
jeżeli treść umowy o podwykonawstwo:
− będzie niezgodna z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,
− przewidywać będzie wynagrodzenie w kwocie wyższej niż kwota, jaką Wykonawca
przewidział w Ofercie za dany zakres prac,
f) będzie niezgodna z treścią art. 143b ust. 2 Pzp - przewidywać będzie termin zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dłuższy niż 30 dni od dnia
4

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ST.271.004.2015

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub roboty budowlanej.
g) umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Oferowany przedmiot zamówienia, obejmujący dostawy, winien spełniać następujące
wymagania:
a) zakres oferowanego przedmiotu zamówienia winien być zgodny ze wszystkimi
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) termin/y wykonania przedmiotu zamówienia zawarty w ofercie winien być zgodny z
terminem/ami określonym w SIWZ przez Zamawiającego;
Zamawiający oceni spełnienie wymagań dotyczące przedmiotu zamówienia na podstawie
złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w Rozdz.. X.2) SIWZ, składających się na
ofertę i potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego następować będzie po podpisaniu umowy, ale nie
wcześniej niż od 01.10.2015 roku do 31.12.2016 roku oraz nie wcześniej niż po skutecznym
wypowiedzeniu lub zakończeniu dotychczas obowiązujących umów na dostawę gazu oraz
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

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, jeżeli
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,
5
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jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że:
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.
3. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum 3 dostawy
paliwa gazowego, każdą dla innego podmiotu.
Powyższe dostawy/usługi winny być potwierdzone dowodami czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie są:
• poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający
należyte wykonanie usługi;
• oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody o których mowa wyżej budzą
wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były
lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i
oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia –
oryginał podpisany przez umocowanego przedstawiciela takiego podmiotu.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
9. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, nie
później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Pzp.
10. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, jako konsorcjum, warunki
wynikające z art. 22 ust. 1 Pzp opisane w pkt. 2, 3 Rozdz. V SIWZ, jeden z Wykonawców
musi spełniać łącznie. Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 Pzp musi spełniać każdy z podmiotów - Wykonawców
składających ofertę wspólną.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez 2 lub
więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
7
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a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp na
podstawie ogłoszonego SIWZ – załącznik nr 2 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 6 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.
e) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, należy
przedłożyć: wykaz dostaw paliwa gazowego wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania - w
Załączniku Nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów dotyczących dostaw określających
czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
f) Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – oryginał podpisany przez
umocowanego przedstawiciela takiego podmiotu (wzór druku Załącznik Nr 1a)
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 26 ust. 2d Pzp Wykonawca powinien
przedłożyć:
a) informację/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 Pzp (wzór oświadczenia – Załącznik Nr 4),
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 Pzp, w sytuacji kiedy w oświadczeniu (Załącznik Nr 4) potwierdził taką
przynależność.
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4. Składanie dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 lit.
2.b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może 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
przedłożonego dokumentu.
5. Inne dokumenty niewymienione w Rozdz. VI.1, VI.2, VI.3.
Dokumenty wymienione w Rozdz. X.2 SIWZ.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Z

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy winni przekazywać pisemnie. Przekazanie e-mailem
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składnia ofert. Jeśli wniosek wpłynie po upływie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
do składania wniosku, o wyjaśnienie.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.bestwina.pl i jednocześnie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić treść niniejszego dokumentu. Dokonana zmianę Zamawiający zamieści na
stronie internetowej www.bestwina.pl i jednocześnie prześle wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ.
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5. Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieści
informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. Zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli zmiana
będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie: określenia przedmiotu, wielkości lub
zakresu zamówienia; kryteriów oceny ofert; warunków udziału w postępowaniu. W
przypadku innych zmian, jeśli będzie to konieczne.
6. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin
składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na
stronie internetowej i jednocześnie prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał
SIWZ.
7. Nie przewiduje się zebrania oferentów.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą w zakresie procedury
przetargowej:
Agata Krywult, tel. 322157707, mail: przetargi@bestwina.pl

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy pozostaną związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni (od ustalonej
daty składania ofert).
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia
zgody, nie powoduje utraty wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Treść oferty w kwestii: oferowanego zakresu i wymagań dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz warunków jego wykonania, a także sposobu jej sporządzenia winna być
zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z
zasadami ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2.

Dokumenty składające się na ofertę:
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a) Formularz oferty sporządzony przez Wykonawcę, w oparciu o wzór formularza - Załącznik
Nr 1, będący oświadczeniem woli Wykonawcy i podpisany przez umocowanego
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zgodnie z art. 36b ust 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
(w formularzu ofertowym), części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć Podwykonawcom lub podania nazw (firm) Podwykonawców, na których
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1
Pzp.
b) Upoważnienie do podpisywania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą - pełnomocnictwo upoważniające powinno być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podmioty składające
ofertę wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia
umowy.
3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się z dokumentami opisującymi
przedmiot zamówienia, w celu przygotowania ofert z należytą starannością.

5.

Oferta winna być złożona na piśmie. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie i w języku
polskim.

6.

Każdy z Wykonawców przedłoży tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia rozwiązań
alternatywnych lub wariantowych, oferta zostanie odrzucona.

7.

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

8.

Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przeciwnym wypadku
nie będą uwzględniane.

9.

Do dokumentów składających się na ofertę, o których mowa w Rozdz. 10.2 winny być
załączone wszystkie wymagane SIWZ oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć
Wykonawcy, o których mowa w Rozdz. VI.1, VI.2, VI.3.

10. Dokumenty będące oświadczeniami Wykonawcy winny być podpisane przez umocowanego
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty – za wyjątkiem
dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI.1 lit. f) i w Rozdz. X.2 lit b) winny być składane w
formie oryginałów albo ich kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. przez
umocowanego Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
w przypadku innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
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wykonawcy lub tych podmiotów trzecich są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
tego wykonawcę, lub te pomioty trzecie, których te dokumenty dotyczą.
11. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
oryginały dokumentów będących oświadczeniami Wykonawcy oraz kopie dokumentów
poświadczone „za zgodność z oryginałem”, winny być podpisane przez te osoby.
12. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.
13. Dopuszcza się złożenie Formularza oferty i załączników do SIWZ na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, jest zgodna z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
14. W przypadku, gdy jakiś załącznik do SIWZ nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy.
15. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty, o których mowa w Rozdz. X.10) były zszyte (spięte,
oprawione) a strony ponumerowane, celem uniknięcia ich dekompletacji.
16. W przypadku gdyby dokumenty, o których mowa w Rozdz. X.10) zawierają informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w Formularzu
oferty, które spośród zawartych w dokumentach informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające takie informacje winny być wydzielone od
pozostałych dokumentów (spięte osobno lub umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie), przy czym strony tych dokumentów należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałych dokumentów składających się na ofertę (należy
zachować ciągłość numeracji stron).
Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
17. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. X.10) należy złożyć w zamkniętej kopercie,
zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie w Rozdz. I SIWZ i oznaczonej:
Oferta „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w
rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012
r. Nr 1059 z późn. zm.)” oraz ”Nie otwierać przed 18.08.2015 godz. 09:00”.
Dodatkowo koperta winna być zaopatrzona w adres zwrotny oferenta.
18. Jeżeli koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej Zamawiający nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
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19. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko
przed terminem składania ofert, przygotowując i przedkładając odpowiednie dokumenty, w
sposób opisany w niniejszym rozdziale. Koperta winna być dodatkowo oznaczona „ Zmiana„
lub „Wycofanie”.
20. W przypadku załączenia innych dokumentów niż wymaganych w SIWZ (np. materiałów
reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną
z dokumentami składającymi się na ofertę w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą
podlegały ocenie przez Zamawiającego

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2015 r., do godziny 09:00 w Urząd Gminy Bestwina, ul.
Krakowska 111, 43-512 Bestwina, sekretariat.
2. Za moment złożenia uważa się moment, w którym oferta znajdzie się w posiadaniu
Zamawiającego. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2015 r., o godz. 09:15 w Urząd Gminy Bestwina pok. nr
11 (sala sesyjna). Otwarcie ofert ma charakter publiczny.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający na jego
wniosek prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3 i 5 za pośrednictwem faksu.
7. 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 tychże poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji
zawartych w Załącznik A do niniejszej specyfikacji. W odpowiednich rubrykach formularza
ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto
wyrażone z dokładnością odpowiednio do 2 i 3 miejsc po przecinku.
2. Wykonawca powinien wyliczyć oddzielnie dla każdego punktu poboru, którego jego oferta
dotyczy cenę oferty netto wg poniższego wzoru:
Wzór do obliczenia ceny oferty netto (bez akcyzy i VAT):
C= (Cg2015*E2015 + Cg2016*E2016 )/100 + A2015*M2015 + A2016*M2016 + K
gdzie:
CCg E–
A–
M–
K–

cena netto (bez akcyzy i VAT) oferty [ zł]
cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT [w gr/kWh],
odpowiednio dla 2015 i 2016 roku;
ilość zamówionego paliwa gazowego [kWh], odpowiednio dla 2015 i 2016 roku;
cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c], odpowiednio dla 2015 i
2016 roku
liczba miesięcy sprzedaży gazu, odpowiednio 3 miesiące w 2015 roku i 12
miesięcy w 2016 roku,
łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy OSD na 2015 rok oraz
stawek powiększonych o 2,5% na 2016 rok w wysokości 155 730,29 zł,
wyznaczone wg algorytmów podanych w pkt. 3.

3. Koszty dystrybucji gazu wskazane w pkt. 2 służą jedynie do określenia szacunkowej wartości
zamówienia oraz zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców. Wysokość kosztów
dystrybucji została określona na podstawie taryfy OSD na 2015 rok wg następujących
wzorów:
K = ΣiKW1W42015+ΣjKW5W62015+ΣiKW1W42016+ΣjKW5W62016
KW1W42015 = Szd*E2015/100+Ssdd*M2015
KW5W62015 = (Szd*E2015+Ssd*P*T)/100
KW1W42016 =( Szd*E2016/100+Ssdd*M2016)*1,025
KW5W62016 = (Szd*E2016+Ssd*P*T)/100*1,025

dla grup taryfowych W1 do W4
dla grup taryfowych W5 i wyższych
dla grup taryfowych W1 do W4
dla grup taryfowych W5 i wyższych

gdzie:
Szd – stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej [gr/kWh]
Ssdd – stawka stała opłaty dystrybucyjnej [zł/m-c]
Ssd – stawka stała opłaty dystrybucyjnej [gr/(kWh/h)]
P – moc umowna [kWh/h]
T – liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h]
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i, j – indeksy obiektów, odpowiednio dla grup taryfowych W1 do W4 i W5 do W6
pozostałe oznaczenia jak wyżej
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz
wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszej SIWZ.
5. Ceny jednostkowe Cg podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji
umowy niezmienne. Ceny stawek taryfowych związanych z dystrybucją gazu będą ulegać
zmianie w przypadku zmiany taryfy lokalnego OSD zatwierdzonej stosownymi decyzjami
administracyjnymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminach zgodnych z terminami
określonymi w taryfie. Do cen jednostkowych netto zostaną doliczone stawki podatku VAT i
akcyzy zgodnie z obowiązującymi w okresie dostawy przepisami regulującymi wysokość
tych stawek.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryterium oceny ofert –

cena (znaczenie 97%);
termin płatności (znaczenie 3%).

2. Cena brutto oferty pochodzić będzie z pozycji 1 Załącznika nr 1.
3. Kryterium terminu płatności – maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać
Wykonawca to 3 pkt przy założeniu 30 dniowego terminu płatności. Termin płatności w
znaczeniu określonym w Załączniku B do SIWZ wskazany przez Wykonawcę w Załączniku nr
1 do SIWZ nie może być krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
4. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ich liczba zostanie wyznaczona przy
zastosowaniu wzoru:
Najniższa cena brutto oferty
Termin płatności
spośród złożonych ofert
oferty badanej
Liczba punktów oferty = ----------------------------------------------- x 97 pkt + ----------------------------------------- x 3 pkt
Cena brutto oferty badanej
Najdłuższy Termin płatności
spośród złożonych ofert

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający
wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli nadal nie będzie można dokonać wyboru z powodu
jednakowej ceny, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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7. Jeżeli złożono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską
cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Jeżeli złożono 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.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
kryteria oceny ofert.
10. 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 złożyli
oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta
była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy
kompleksowe na dystrybucję i sprzedaż paliwa gazowego z odbiorcami zgodnie z
Załącznikiem A do SIWZ.
3. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć we
wskazane miejsce celem podpisania umów. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może
wyrazić zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. Zamawiający zawrze z
Wykonawcą umowy sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego zawierające istotne
postanowienia umowy określone w Załączniku B do SIWZ.
4. Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami
określonymi w art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp.
5. W przypadku złożenia odwołania, Wykonawca zostanie powiadomiony o nowym terminie
zawarcia umowy, po zakończeniu postępowania odwoławczego.
6. Jeżeli 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, że zajdą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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7. Na podstawie art. 23 ust. 4 Pzp, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dopuszcza się składania umowy
przedwstępnej współpracy lub zawartej pod warunkiem zawieszającym.
8. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.
9. Operator Systemu Dystrybucyjnego nie jest traktowany jako podwykonawca oraz
współwykonawca.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę obejmującą wszystkie
jednostki objęte postępowaniem, zawierającą istotne postanowienia umowy przedstawione
w Załączniku B do SIWZ.
2. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej 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,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT,
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. Nr 20, poz. 1679, z późn. zm.),
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,,
e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego i jego dystrybucji do punktów
poboru wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany
terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności
przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy,
f) zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, niż określono w
dokumentacji, jeżeli Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego wyraził na taką
zmianę zgodę.
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

3. Zgodnie z art. 179 i 180 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy przysługuje odwołanie 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. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy
Pzp.
6. 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.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
8. W przypadku odwołania mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy. Z uwagi na
obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać, bezpośrednio analizując art.179 do
198 ustawy.
9. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podst. art. 198 ustawy:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280, z póź. zm.).
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). .

XVIII. Załączniki do specyfikacji:
1. Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz odbiorców i punktów
poboru paliwa gazowego.
2. Załącznik B - Istotne postanowienia umowy
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Załącznik nr 1 - Formularz OFERTY
Załącznik nr 1a do Formularza OFERTY
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5 – Wykaz usług wykonanych
Załącznik nr 6 - 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.

Bestwina, dnia 10.08.2015
Zatwierdził:
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Załącznik A do SIWZ:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz odbiorców i punktów poboru paliwa gazowego
1.

Lista punktów poboru:
Adres punktu poboru
Grupa
taryfowa

Oznaczenie
OSD

Numer OSD
Kod

Miejscowość

Nr
Licznika

Ulica, nr domu, lokalu

Moc
Zużycie gazu (w
umowna
okresie objętym
(zamówiona) postępowaniem)
[kWh/h]
[kWh]

W-3.6

PSG o/Zabrze

43-512 Kaniów

Batalionów Chłopskich 19

0031040000

107904

<110

18 023

W-4

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Krakowska 123

0031043025

000835

<110

86 251

W-2.1

PSG o/Zabrze

43-512 Kaniów

Batalionów Chłopskich 19

0031048323

106190

<110

25 039

W-3.6

PSG o/Zabrze

43-512 Janowice

Janowice 100

0031048324 00041663

<110

89 595

W-4

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Krakowska 111

0031048329 20951079

<110

210 319

W-3.6

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Szkolna 4

0031037922 02149487

<110

38 138

W-5.1

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwinka

Dworkowa 3

0030002825 26532092

274

838 073

W-5.1

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Szkolna 8

0030002824 26532100

274

341 014

W-2.1

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Szkolna 11

0031037139

<110

4 669

W-3.6

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Szkolna 8

0031037148

000632

<110

31 501

W-4

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Szkolna 11

0031046904 28824043

<110

422 981

W-5.1

PSG o/Zabrze

43-512 Janowice

Janusza Korczaka 2

0030001676 17286653

176

179 927

W-5.1

PSG o/Zabrze

43-512 Kaniów

Batalionów Chłopskich 15

0030001947 18977245

274

432 814
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W-4

PSG o/Zabrze

43-512 Kaniów

Batalionów Chłopskich 15a

0031043414

199744

<110

147 841

W-3.6

PSG o/Zabrze

43-512 Kaniów

Batalionów Chłopskich 50

0031041618

000767

<110

53 661

W-3.6

PSG o/Zabrze

43-512 Bestwina

Szkolna 6

0031041740

019983

<110

59 442

2. Struktura zużycia paliwa gazowego [kWh] w obiektach Zamawiającego w podziale na grupy taryfowych w poszczególnych
miesiącach roku:

W-2.1

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
łącznie

3 842
3 277
3 025
1 979
437
507
223
160
480
1 693
2 352
3 844
21 819

W-3.6

37 552
32 029
29 571
19 338
4 270
4 948
2 185
1 568
4 695
16 545
22 987
37 570
213 258

W-4

112 176
95 683
88 335
57 767
12 760
14 779
6 527
4 688
14 027
49 425
68 668
112 232
637 067

21

W-5.1

231 729
197 659
182 481
119 333
26 360
30 529
13 483
9 686
28 974
102 099
141 852
231 846
1 316 031

Łącznie

385 299
328 648
303 412
198 417
43 827
50 763
22 418
16 102
48 176
169 762
235 859
385 492
2 188 175
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Załącznik B
Istotne postanowienia umowy
1.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego – gazu wysokometanowego.

2.

Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3.

Sprzedaż 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 z późn. zm.) oraz
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu Cywilnego,
postanowieniami Umowy, zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego lokalnego OSD oraz stawkami
zawartymi w formularzu oferty dla odpowiedniej grupy taryfowej.

4.

Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.

Wykonawca, nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, że posiada aktualną
umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji
paliwa gazowego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się
dany punkt odbioru paliwa.

6.

Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań
istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Istnieje możliwość stosowania faktur
wstępnych (przedpłatowych) stanowiących maksymalnie 50 % prognozowanego kosztu
całkowitego dla danego okresu rozliczeniowego i płatnych w połowie tego okresu.

7.

Przewiduje się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści przedłożonej 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,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT,
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
20, poz. 1679, z późn. zm.),
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do punktów poboru wskazanych w
załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw
może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura
zmiany sprzedawcy,
f) zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, niż określono w
dokumentacji projektowej po otrzymaniu zgody na taką zmianę od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest dany punkt poboru.
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8.

W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek za gaz i opłat
abonamentowych określonych w formularzu ofertowym dla kompleksowej sprzedaży gazu do
danego punktu poboru. Natomiast stawki stałe i zmienne (sieciowe) będą zgodne ze stawką
stałą i zmienną umieszczoną w obowiązującej na dzień dostawy taryfie Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest dany punkt poboru oraz grupy taryfowej, do
której został on zakwalifikowany.

9.

Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego na
podstawie umowy dostarczane ma być paliwo gazowe.

10. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT,
w terminie określonym na ………… dni od daty wystawionej faktury, z zastrzeżeniem, że
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury, co najmniej 7 dni przed tak określonym
terminem. W przypadku nie zachowania terminu dostarczenia faktury VAT, termin płatności
wskazany na fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosków o wypowiedzenie aktualnie obowiązujących
umów, dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz złożenia zgłoszenia
o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa gazowego. Wykonawca zobowiązuje się terminowo
dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
12. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje i dostarcza paliwo gazowe do obiektów
wyspecyfikowanych w załączniku do umowy w szacunkowej ilości ………………… kWh +/- 15 % w
okresie od 01.10.2015 do 31.12.2016.
13. Cena jednostkowa netto za 1 kWh paliwa gazowego wynosi ………………. w 2015 roku oraz
………….. w 2016 roku.
14. Opłata abonamentowa za każdy punkt poboru paliwa gazowego wynosi ………. zł/m-c w 2015
roku oraz ………………. zł/m-c w 2016 roku.
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