Dokumenty przetargowe na:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji
budynków Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w okresie od 1
stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. CPV 09123000-7 gaz ziemny, CPV 65200000-5
przesył gazu ziemnego i podobne usługi, CPV 65210000-8 przesył gazu.
Rodzaj zamówienia:
Dostawa
Lokalizacja:
Nowy Targ
Zamawiający:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Plac Evry 4,
34-400 Nowy Targ
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Zawartość dokumentacji:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Oferta przetargowa.
2. Formularz oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych,
3. Formularz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym,
że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
5. Formularz cenowy dla taryfy W-5.
6. Formularz cenowy dla taryfy W-4.

Listopad 2015r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Nasz znak: MCSiR.271.2.2015
Nowy Targ 26.11.2015r.

I. Zamawiający.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą przy Plac Evry 4, 34 – 400
Nowy Targ zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) zwanej
dalej ustawą na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do
instalacji obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w
okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o
symbolu E do instalacji budynków Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w

okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., w tym:
1) Pływalnia Miejska zlokalizowana przy ul. Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ,
2) Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego zlokalizowany przy ul. Kolejowa 161, 34 – 400 Nowy
Targ,
3) Miejska Hala Lodowa zlokalizowana przy ul. Parkowa 14, 34 – 400 Nowy Targ,
4) Miejska Hala Sportowa „Gorce” zlokalizowana przy ul. Aleje Tysiąclecia 74, 34 – 400 Nowy
Targ,
CPV 09123000-7 gaz ziemny, CPV 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi, CPV
65210000-8 przesył gazu.
Szacunkowe łączne zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie to 2 576 999 kWh – wskazane
zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie
porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu
gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji
umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu ww.
obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczni
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2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania oraz charakterystyka
gazowa obiektów:

Miejsce dostawy i odbioru
paliwa gazowego

Miejska
Hala
Sportowa „Gorce” ul. Miejska Hala Lodowa Stadion Miejski ul. Pływalnia Miejska ul.
Aleje Tysiąclecia 74, ul. Parkowa 14, 34-400 Kolejowa 161, 34-400 Plac Evry 4, 34-400
34-400 Nowy Targ
Nowy Targ
Nowy Targ
Nowy Targ

Rodzaj, nr umowy

kompleksowa
nr kompleksowa
nr kompleksowa
nr kompleksowa
nr
200/O/UH2/76/14 200/O/UH2/285/14 200/O/UH1/197/14 200/O/UH2/98/11

Termin
termin
umowy
Termin
umowy

obowiązywania,
wypowiedzenia 31.12.2015,
dotyczy

nie 31.12.2015,
dotyczy

nie
czas nieokreślony

czas nieokreślony

1 miesiąc

1 miesiąc

wypowiedzenia
nie dotyczy

nie dotyczy

grupa II > 110 grupa II > 110 Grupa I <
Grupa przyłączeniowa przy kWh/h
kWh/h
kWh/h
ciepłe spalania
39,5 MJ/m3
39,5 MJ/m3
39,5 MJ/m3

110 grupa II > 110
kWh/h
39,5 MJ/m3

Grupa
taryfowa
sprzedawcy, grupa taryfowa
OSD
W5; W-5.1

W5; W-5.1

Cel wykorzystania paliwa
gazowego

ogrzewanie obiektu i podgrzewanie wody

Rodzaj i
gazowych

ilość

W-4, W-4

W-5

2
szt.
kocioł
gazowy
2
szt.
kocioł 2
szt.
kocioł
VISMMAN
o
gazowy HOVAL o gazowy FROLING 1
szt.
kocioł mocy 150 kW
urządzeń mocy 250 kW o mocy 650kW gazowy HOVAL o każdy, kogenerat
każdy
każdy
mocy 125kW
gazowy 50 kW

Przewidywane
roczne
szacunkowe zużycie paliwa
gazowego w kWh
397100

730000

139799

1310100

styczeń

58300

135000

26884

115500

luty

51150

119000

19800

33000

marzec

58850

98000

18095

60500

kwiecień

28600

21000

8800

49500

maj

11000

19000

8536

222200

czerwiec

11550

12000

2563

121000

lipiec

11000

15000

2563

86900

sierpień

12650

15000

2222

89100

wrzesień

15400

26000

2959

119900

październik

33000

68000

3300

154000

listopad

46750

94000

26411

148500

grudzień

58850

108000

17666

110000

Moc umowna

165 kWh/h

395 kWh/h

do 110 kWh/h

461 kWh/h

Wymagane
minimalne
ciśnienie paliwa gazowego w
punkcie dostawy i odbioru

Układ pomiarowy

1,8 kPa

gazomierz G-40

gazomierz G-25,
gazomierz G-40,
rejestratora/przelicz gazomierz
typ rejestratora/przelicz
nika MacBat
I/BKG6V2/130
nika MacR4
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Właściciel
pomiarowego

układu
własność operatora własność operatora własność operatora własność operatora

Alternatywne źródło energii
w przypadku przerw lub
ograniczeń w dostarczaniu
paliwa gazowego
brak

brak

brak

brak

1) Zamawiający posiada obecnie zawarte umowy z PGNiG na sprzedaż i dystrybucję gazu
ziemnego obowiązujące do 31 grudnia 2015 roku.
2) Wynagrodzenie wykonawcy w okresie rozliczeniowym stanowić będzie suma opłat za
faktyczne zużycie paliwa gazowego, opłatę abonamentową, opłatę dystrybucyjną stalą,
opłatę dystrybucyjną zmienną oraz opłatę za przekroczenie mocy umownej. Wynagrodzenie
z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych
odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie
rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w
danym okresie rozliczeniowym według zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej.
3) Cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania
umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku
akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz zatwierdzenia zmiany taryfy przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Cena jednostkowa brutto sprzedaży gazu ziemnego może ulec zmianie również w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
5) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego, który musi spełniać wymagania
określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t. j.
Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucyjnych do budynków Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, t.j.:
a) Pływalnia Miejska zlokalizowana przy ul. Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ,
b) Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego zlokalizowany przy ul. Kolejowa 161, 34 – 400 Nowy
Targ,
c) Miejska Hala Lodowa zlokalizowana przy ul. Parkowa 14, 34 – 400 Nowy Targ,
d) Miejska Hala Sportowa „Gorce” zlokalizowana przy ul. Aleje Tysiąclecia 74, 34 – 400 Nowy
Targ,
na podstawie zawartych umów dystrybucyjnych pomiędzy wykonawcą a dystrybutorem.
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6) Rozliczenie przesyłu gazu nastąpi na podstawie aktualnej w danym momencie taryf
Sprzedawcy i taryfy Operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
7) Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia zamawiającemu faktury
VAT.
8) Stawka podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, z wyjątkiem:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do
stawki podatku,
b) konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
c) jeśli taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji
zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek
wówczas stosować względem zamawiającego obniżone taryfy.
3. Istotne Postanowienia umowy.
1) Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść
umowy pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

W

tak

określonym

przypadku

wykonawca

może

żądać

jedynie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem
dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy:
a) w terminie natychmiastowym, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, lub w
przypadku

zmiany

w

trakcie

obowiązywania

umowy

przepisów

podatkowych

lub

administracyjnych, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację umowy,
b) z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień
miesiąca kalendarzowego, bez podania powodów,
4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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5) Zamawiający informuje, iż nie jest zwolniony od akcyzy na podstawie art.31b ust. 2 pkt 2
ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r nr 108 poz. 626 z późn. zm.). Zamawiający jako
organ administracji publicznej jest odbiorcą wyrobu gazowego o kodzie CN 2711 21 00 Gaz
ziemny w stanie gazowym.
6) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

III. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) rozpoczęcie - 1 stycznia 2016 r.
2) zakończenie - 31 grudnia 2016 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności koncesji, zezwoleń lub
licencji,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
a) wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
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b) wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w
przypadku wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucji,
c) wymagane jest posiadanie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu
ziemnego – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust 1 ustawy oprócz oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy /załącznik nr 2/, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu
ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dotyczy wykonawców
będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
2) Oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania
gazu ziemnego – dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
3) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
ziemnym wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż 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.
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4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz
oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII ust. 2
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw,

albo

którzy

złożyli

wymagane

przez

zamawiającego

oświadczenia

i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według
formuły „spełnia – nie spełnia”

VIII. Warunki dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy.
1.W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1
ustawy /załącznik nr 3/,
2) 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.
2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy będą wykluczeni z udziału w
postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców
którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust 2 ustawy. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
dokumenty oraz oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
zostanie dokonana według formuły „spełnia- nie spełnia”

IX. Warunek dotyczący nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
1. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej /załącznik nr 4/.
2. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze 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.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie
złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d
ustawy.

X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) Rozdziale VIII ust 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 1
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż w
terminach określonych w Rozdziale IX ust 1 pkt 1.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze.
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich
oferta musi spełniać następujące wymagania:
1/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z Rozdziałem VIII oraz wspólnie
udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w Rozdziale VII,
2/ wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu

oraz

zawarcia

umowy

o

udzielenie

przedmiotowego

zamówienia

publicznego,
3/ wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
4/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3.

Korespondencję

w

formie

poczty

elektronicznej

należy

kierować

na

adres:

mcsir@mcsir.nowytarg.pl
XIII. Materiały przetargowe.
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł gotówką w kasie MCSiR
Nowy Targ – Pływalnia Miejska lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna: poniedziałek
– piątek w godz. od 900-1500

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia wyjaśnień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor MCSiR Nowy
Targ. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych

warunków

zamówienia. Zamawiający

jest obowiązany

udzielić wyjaśnień

niezwłocznie jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym
mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
istotnych

warunków

zamówienia

zamawiający

przekazuje

niezwłocznie

wszystkim

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
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XV. Wymagania dotyczące wadium.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000,00 (trzy tysiące) złotych.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj
z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego:
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328
Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w inne formie należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja)
zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być
złożone za potwierdzeniem u pani Katarzyny Gal na pierwszym piętrze budynku Pływalni
Miejskiej, w terminie składania oferty.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem składania
ofert, tj. do dnia 10 grudnia 2015 r.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym zamawiającego.
7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
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8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną przez zamawiającego
formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.

XVI. Zwrot i utrata wadium.
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust.5.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
XVII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1),
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu (wymienione w rozdziale VII SIWZ),
3) dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. (wymienione w rozdziale VIII SIWZ),
4) wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom (na
formularzu ofertowym),
5) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym
mowa w ust. 6 pkt 3, oraz inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty
umożliwiający identyfikację i zgodność podpisu na ofercie.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający

zaleca

wykorzystanie

formularzy

przekazanych

przez

zamawiającego.

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod
warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez
zamawiającego.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz z
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby
wymienione w pkt 3 (Nie dotyczy zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 B w/w
ustawy, które ma być złożone w formie pisemnej, tj. formie oryginału),
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem),
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów
(ewidencyjnym)

przez

osob(ę)y

wykonawcy,

nie

należy

wymienion(ą)e
do

oferty

w dokumencie

dołączyć

stosowne

rejestracyjnym
pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za
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zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII i VIII.
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający

jej

samoistną

dekompletację

(bez

udziału

osób

trzecich)

oraz

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę
wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.
Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę).
11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przy
Pl. Evry 4 w sekretariacie na I piętrze budynku osobiście lub za pośrednictwem poczty na
adres:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
ul. Plac Evry 4
34-400 Nowy Targ
2. Termin składania ofert.
11 grudnia 2015 roku do godz. 12.00
wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone bez otwierania.
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3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem “Oferta
w sprawie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego
wysokometanowego o symbolu E do instalacji budynków Miejskiego Centrum Sportu i
Rekreacji w Nowym Targu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”,
wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1) zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu. 11 grudnia o godz. 12.30 w
sali konferencyjnej (I piętro) w siedzibie zamawiającego,
2) otwarcie ofert jest jawne,
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
4) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności
zawartych w ofercie,
5) wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek,
prześle informacje o których mowa w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 3 i 4.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług, oraz wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie

płatności

będą

realizowane

wyłącznie

w

złotych

polskich,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.
5. W formularzu oferty wykonawca określi cenę brutto za dostawę paliwa gazowego
i świadczenie usług dystrybucji gazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym
w SIWZ tj. 2 576 999 kWh – szacunkowy pobór gazu w okresie objętym zamówieniem.
Cena ta stanowi jedynie podstawę oceny ofert w kryterium cena, natomiast
rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie wg cen i stawek
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opłat, zgodnych z aktualnie obowiązującymi Taryfami Sprzedawcy i Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
7. Stawka podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, z wyjątkiem:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio
do stawki podatku,
b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryf
Sprzedawcy i taryfy Operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki,
c) taryfy określone przez wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia
w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe
od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, wykonawca ma obowiązek wówczas stosować
względem zamawiającego obniżone taryfy.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad:
1. Cena - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

XXII. Wyjaśnienie badanych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych.
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert; wszelkie żądane wyjaśnienia będą skierowane do wykonawcy na
piśmie.
2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień; wszelkie
żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na piśmie.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
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4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXIII. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XXIV. Odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w at. 89 ust. 1
ustawy.

XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
1) złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, /jeżeli oferta wspólna złożona
została przez dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.

XXVII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
1.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego oraz na stronie internetowej; niezależnie od ogłoszenia wyników na tablicy oraz
stronie internetowej o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy,
którzy złożyli oferty.
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2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXVIII. Zmiany postanowień umowy.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w przypadkach podanych poniżej:
1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, nazwy Wykonawcy, osób reprezentujących
firmę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej informacji.
3. Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do
stawki podatku,
2) jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
3) jeśli taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji
zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek
wówczas stosować względem zamawiającego obniżone taryfy.

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.
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2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą

ważnego

kwalifikowanego

certyfikatu,

przesyłając

kopię

odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne
przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
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XXX. Unieważnienie przetargu.
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXXI. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym
o decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu
wyników przetargu.

XXXII. Postanowienia dotyczące podwykonawców dostawy.
Zamawiający ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia na mocy art. 36a ust. 2 pkt 1
ustawy zastrzega, obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę usługi kluczowych
części zamówienia, tj.: dostawy gazu.

XXXIII. Postanowienia końcowe.
Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm. ), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
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Załącznik nr 1

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na
kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji
budynków Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w okresie od 1
stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę
w wysokości…………………………................... (słownie: ….......................…………) zł brutto,
w tym obowiązujący podatek VAT.
Ww. cena stanowi sumę cen określonych w formularzu cenowym dla taryf W-5 (zał. nr
5 do SIWZ) oraz formularzu cenowym dla taryf W-4 (zał. nr 6 do SIWZ).
2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:
1) rozpoczęcie – 1 stycznia 2016r.
2) zakończenie – 31 grudnia 2016 r.
3. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania pocztą elektroniczną, wszelkich
oświadczeń,

zawiadomień

oraz

informacji

otrzymanych

od

zamawiającego,

jeżeli

zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.
4. Do oferty załączam:
1) projekt umowy, który w swoich postanowieniach zawiera istotne warunki dotyczące
przedmiotu zamówienia,
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2) formularz cenowy dla taryfy W-5 wg załącznika nr 5 do SIWZ
3) 2) formularz cenowy dla taryfy W-4 wg załącznika nr 6 do SIWZ
5. Oświadczam, że posiadam podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania
gazu ziemnego.
6. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. Oferta jest zszyta, została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ....... do nr ............
8. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1) ..........................................................
2) ..........................................................
3) ..........................................................

............................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
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Załącznik nr 2

Oświadczenie

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Stosownie do treści art.22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, iż wykonawca
którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

Miejscowość..............................., Data............................

..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

Oświadczenie

Imię/ Nazwisko/ Firma wykonawcy ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

Miejscowość..............................., Data............................

..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 4 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Imię/ Nazwisko/ Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedkładam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) lecz
pomimo naszej przynależności do niżej wymienionej grupy, oraz złożenia przez nas odrębnej
oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadzą do
naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w niniejszym
postępowaniu.
a)………………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………………………………….
d)……………………………………………………………………………………………….
e)……………………………………………………………………………………………….
2*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż nie
należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
Miejscowość..............................., Data............................
..............................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - TARYFA W-5
1. Kalkulacja ceny w skali 12 miesięcy

2. Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 12 miesięcy - 2 437 200 kWh
3. Grupa taryfowa: W-5
A. GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY
Cena jednostkowa netto za 1 kWh
paliwa gazowego zł/kWh
1
2
Szacowane zużycie paliwa
gazowego w kWh

Wartość nett o w zł
(kol. 1x2)

3

B. OPŁATA ABONAMENTOWA
Szacowana ilość miesięcy

Cena jednostkowa netto za
opłatę abonamentową [zł/m-c]

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)

1

2

3

C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA
Szacowana ilość godzin Moc zamawiana
w okresie
kWh/h
12 miesięcy [h]
1

2

Cena jednostkowa
netto za opłatę
sieciową stałą [ za h]
kWh

Wartość netto w zł
(kol. 1x2x3)

3

4

D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA
Szacowane zużycie paliwa
gazowego w kWh

Cena jednostkowa
opłatę
sieciową
zł/kWh

1

2

netto za
zmienną

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)

3

* - wpisać wartość netto z kolumny 5
RAZEM WARTOŚĆ NETTO - SUMA WARTOŚCI (A+B+C+D)+
PODATEK VAT
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ( KOSZT NETTO + PODATEK VAT)

UWAGA: Należy podać z dokładnością do 5 miejsc po przecinku: A. cenę jednostkową netto z
1 kWh paliwa gazowego (kol.2), C. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową stałą (kol. 3),
D. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową zmienną (kol. 2),.
…………………
Data

……………………………………..
(osoba/y uprawniona/e do reprezentacji/pełnomocnik)
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załącznik nr 6 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY – TARYFA W-4
1. Kalkulacja ceny w skali 12 miesięcy
2. Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 12 miesięcy – 139 799 kWh
3. Grupa taryfowa: W-4
A. GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY
Cena jednostkowa netto za 1 kWh
paliwa gazowego zł/kWh
1
2
Szacowane zużycie paliwa
gazowego w kWh

B. OPŁATA ABONAMENTOWA
Szacowana ilość miesięcy
1

2

3

Cena jednostkowa netto za
opłatę abonamentową [zł/m-c]

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)

2

3

C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA
Szacowana ilość godzin Moc zamawiana
w okresie
kWh/h
12 miesięcy [h]
1

Wartość nett o w zł
(kol. 1x2)

Cena jednostkowa
netto za opłatę
sieciową stałą [ za h]
kWh

Wartość netto w zł
(kol. 1x2x3)

3

4

D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA
Szacowane zużycie paliwa
Cena jednostkowa netto za
gazowego w kWh
opłatę
sieciową
zmienną
zł/kWh
1
2

Wartość netto w zł
(kol. 1x2)

3

* - wpisać wartość netto z kolumny 5
RAZEM WARTOŚĆ NETTO - SUMA WARTOŚCI (A+B+C+D)+
PODATEK VAT
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ( KOSZT NETTO + PODATEK VAT)

UWAGA: Należy podać z dokładnością do 5 miejsc po przecinku: A. cenę jednostkową netto z
1 kWh paliwa gazowego (kol.2), C. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową stałą (kol. 3),
D. cenę jednostkową netto za opłatę sieciową zmienną (kol. 2),.
…………………
Data

……………………………………..
(osoba/y uprawniona/e do reprezentacji/pełnomocnik)
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