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I. Nazwa i adres zamawiającego 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Województwo Śląskie 

47-400 Racibórz ul. Kozielska 19 

tel./ faks  32 415 44 59 

strona internetowa: www.smsraciborz.pl  

adres e – mail: zsoms@smsraciborz.pl 

 NIP: 639 17 06 338     REGON: 000836201 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dodatkowe 

1. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w 

związku z art. 10, z uwzględnieniem art. 34 ust. 5, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2015r poz. 2164 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. 

2. Wartości szacunkowa zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej  w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje 

3. Zamawiający zaleca, aby zainteresowani wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące 

prowadzonego postępowania na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ. 

4. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, jeżeli spełniają warunki określone w 

ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia rumowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

13. Wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie prowadzony w trybie aukcji elektronicznej.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

http://www.smsraciborz.pl/
mailto:zsoms@smsraciborz.pl
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1. Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja)  paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego 

grupy E,  o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 

[kPa],  przeznaczony do instalacji zainstalowanej na terenie kotłowni przy budynku krytej 

pływalni. 

2. Szacowane zużycie paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wynosi 

1903642 kWh.  

3. Szacunkowe zapotrzebowanie w poszczególnych miesiącach: styczeń: 285272 kWh, - luty: 

257842 kWh, - marzec: 226023 kWh, - kwiecień: 142636 kWh, - maj: 104234 kWh, - czerwiec: 

63638 kWh, - lipiec: 2194 kWh, - sierpień: 9875 kWh, - wrzesień: 65832 kWh, - październik: 

219440 kWh, - listopad: 263328 kWh, - grudzień: 263328 kWh. 

4. Ilości wskazane powyżej są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia gazu 

ziemnego w okresie poprzedniego roku budżetowego. Ilości te przyjęte będą do wyceny i 

porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże zamawiający zastrzega, iż 

umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,  a wykonawcy nie służy 

roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SIWZ. Zamawiający na podstawie 

art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostaw o 10%. 

5. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia 

umowy kompleksowej (sprzedaż, przesył lub dystrybucja paliwa gazowego do odbiorcy) i będzie 

wykonana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo 

energetyczne (Dz.U.2012 poz. 1059 z późn.zm.), Kodeksu cywilnego i przepisami 

wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.  

6. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz akty 

wykonawcze, a  wykonawca ma obowiązek dostarczać paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy.  

7. Istotne informacje 

1) W pomieszczeniu kotłowni zainstalowane są:  

- kotły cieczowe typu DE DIETRICH – 4 szt. – każdy o mocy 115 kW;  

- kotły wodne typu VIESSMAN – 8 szt. – każdy o mocy 105 kW. 

2) Moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa:  987 kWh/h;   

3) Liczba dni 365; godzin 8760. 

4) W szafce gazowej umiejscowionej koło bramy wjazdowej ZSOMS w Raciborzu przy ul. 

Śląskiej 3 zainstalowany jest gazomierz rotorowy G100 Dn80 firmy Roots Meter. 

5) Grupa taryfowa  W-6.  

6) Grupa taryfowa  OSD W-6.1.  

7) Operator: Region Górnośląski Zabrze 

8) Obecny sprzedawca gazu (sprzedaż i dystrybucja): EWE Polska Sp. z o.o., 61-756 Poznań, 
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Małe Garbary 9 (umowa wygasa 31.12.2016r) 

9) Procedura wyboru sprzedawcy gazu ziemnego przeprowadzona będzie po raz drugi. 

8. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań 

układu pomiarowego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.  

9. Dostarczany gaz ziemny będzie wykorzystywany na potrzeby własne zamawiającego do celów 

grzewczych. 

10. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatku akcyzowego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw 

gazowych zgodnie z Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w zakresie świadczenia 

usługi dystrybucji paliwa gazowego. 

12. Wykonawca, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo zobowiązany będzie do:  

a) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

wykonawcą umowy sprzedaży gazu; 

b) reprezentowania zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym sprzedawcą lub 

Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy. 

13. Wykonawca nie ma obowiązku  wypowiadania umów.  Obowiązująca umowa terminowa z 

obecnym dostawcą wygasa z dniem poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia dostaw. 

14. Zamawiający wymaga  by wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania 

ofert posiadał obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub w 

przypadku jej braku zawarł z ww. umowę najpóźniej do dnia podpisania umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia, na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do nieruchomości zamawiającego, chyba, że 

wykonawca wykaże, że jest OSD. 

15. Kod CPV  09123000-7, 65200000-5. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Od 1 stycznia 2017r do 31.12.2017r 

Warunkiem rozpoczęcia dostaw w ww. terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów tj.: 

a) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
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obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

b) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w 

przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiadanie 

podpisanej aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 

świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce 

dostarczania gazu ziemnego objęte zamówieniem - w przypadku wykonawców nie 

będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

      zamawiający nie określa szczegółowo warunku; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

      zamawiający nie określa szczegółowo warunku. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy. 

5. Przesłanki wykluczenia wykonawców 

1) Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

2) Działając na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z 

postępowania wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
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upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

3) Wykluczenie wykonawcy z postępowania następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-

20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, 

jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie pkt. 4. 

6) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7) Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą.    

 

6. Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny 

ofert opisanych w SIWZ, po czym w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej wykonawcy. 

7. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 6 uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, 

czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia: 

- dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

- dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

Wzory oświadczeń zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ (część A i B). 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert 
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Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej  (wzór oświadczenia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ 

(część C). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się zamawiającemu.  

3. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dostarczy 

 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp 

1) odpis   z  właściwego   rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 

gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

3) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców 

będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiadanie podpisanej aktualnej umowy z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na 

obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego objęte zamówieniem - 

w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

Uwaga:  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie w zakresie w 

jakim ich dotyczą. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 wykonawca może złożyć  dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionym nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed  upływem terminu składania ofert; 

b) jeżeli w  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 

mowa w pkt. a, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument  miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z poświadczonym przez Wykonawcę, 

tłumaczeniem na język polski. 

6. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu 

wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e 

ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści 

wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty; 

3) pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentów jeżeli złożona przez  wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia,  pełnomocnictwa lub innych 

dokumentów  niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Informacje dodatkowe dotyczące składania oświadczeń i dokumentów.  

1) Podstawą żądania dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 

udziału w postępowaniu jest rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie 

rodzajów dokumentów,  jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U.2016 poz. 1126). 

2) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zasobach lub zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp należy złożyć w 

formie oryginału. 

3) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem.       
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4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6) W przypadku dokumentów w języku obcym zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski.  

 

VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz   

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej z uwzględnieniem wymogów ustanowionych poniżej.  

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

 Anna Sobiech –  tel./faks  32 415 44 59 

e-mail:  zsoms@smsraciborz.pl  

godziny pracy:  od  8.00  do 15.00 - od poniedziałku do piątku   

Pytania należy kierować pod adres:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

     47-400 Racibórz ul. Kozielska 19 
      

 

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie 

oryginału osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub kuriera. 

3. W celu sprawnego porozumiewania się z wykonawcami zamawiający zaleca, aby wykonawca w 

ofercie wskazał adres poczty elektronicznej lub nr faksu.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, pod adres e-mail: zsoms@smsraciborz.pl   

5. Każda ze stron, na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.   

mailto:zsoms@smsraciborz.pl
mailto:zsoms@smsraciborz.pl
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6. Jeżeli, mimo żądania zamawiającego, wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości to 

zamawiający uzna, iż korespondencja wysłana pod adres poczty elektronicznej podany przez 

wykonawcę została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jej treścią. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty 

elektronicznej uważa się za złożone w  wymaganej formie pisemnej i z zachowaniem terminu, 

jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. 

 

IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której 

zamieszczona jest SIWZ.  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ i umieści na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ. 

6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 

stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust.1.  

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SIWZ. 
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10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania ustnych bezpośrednich czy telefonicznych 

informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania w sprawach dotyczących SIWZ wymagających 

zachowania pisemności postępowania. 

 

X.  Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 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 jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie ofertą winna być 

wyrażona na piśmie. 

 

XII.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu. zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi 

zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

4. Załączone do oferty wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną  do reprezentowania 

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

5. Złożony podpis winien być czytelny w sposób umożliwiający identyfikację podpisu - imienia i 

nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony np. 

imienną pieczątką osoby podpisującej dokument. 
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6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

7. Całość dokumentacji należy trwale połączyć (zszyć), dowolną techniką biurową, celem 

uniemożliwienia dekompletacji  podczas pracy komisji. Wskazane jest ponumerowanie zapisanych 

stron oferty. 

8. Oferty złożone w postępowaniu są jawne. 

9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega (nie 

później niż w terminie składania oferty), że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Strony od...-do...- NIE UDOSTĘPNIAĆ - informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Uwaga 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.2003 Nr 153, poz.1503 ze zm.) „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności”.  

Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną w całości.  

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zgodnie z art. 86 ust 4 Pzp zostaną podane podczas 

otwarcia ofert. 

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. Na opakowaniu należy zamieścić nazwę i adres wykonawcy,  

aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia opóźnienia. Poniżej wzór prawidłowo 

oznaczonej koperty: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                       
                                                Zespół Szkół Ogólnokształcących 
                                                           Mistrzostwa Sportowego 
                                                                       ul. Kozielska 19 
                                                                     47-400 Racibórz 

Oferta – Dostawa gazu ziemnego w 2017r 
 

NIE  OTWIERAĆ przed  29.11.2016  godz.  10.15 

 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

13. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Upoważnienie do wycofania oferty musi być 

dołączone do powiadomienia. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie musi zostać 
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przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w ust.11, a koperty będą dodatkowo oznaczone 

napisem Zmiana lub Wycofanie. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w 

ofercie po upływie terminu składania ofert. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15. Ofertę będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie 

doręczona do siedziby zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa 

na Wykonawcy. 

16. Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XIII.  Miejsce o termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć  w terminie  do dnia: 29.11.2016 do godz. 10.00 w siedzibie 

zamawiającego: Zespól Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, sekretariat główny.   

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  w  dniu  29.11.2015r  o godz. 10.15  w siedzibie 

zamawiającego: Zespól Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego gabinet dyrektora. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

 

XIV.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Przez cenę, jako kryterium oceny ofert  należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 

915). 

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia podanego w SIWZ. 

3. Cena winna uwzględniać zysk wykonawcy, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym opłaty abonamentowe, koszty dystrybucji, jak również możliwe odchyłki 

wielkości poboru, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.  

4. Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

Cenowym (zał. nr 2) cen jednostkowych, wartości netto, stawki podatku VAT oraz wartości 

brutto. 
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5. Ceny jednostkowe netto mogą być podane z dokładnością do 5-ciu miejsc po przecinku, 

natomiast wartość netto, kwotę podatku VAT oraz wartość brutto należy podać z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Przy obliczaniu wartości, jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny 

zaokrągla się w dół, jeśli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny 

zaokrągla się w górę. 

7. Wyliczoną wartość brutto z Formularza Cenowego należy przenieść  do Formularza Oferty (zał. 

nr 1). Podana wartość brutto stanowi cenę oferty, służącą do porównania złożonych ofert.   

8. Ceny jednostkowe netto podane w formularzu cenowym stanowić będą podstawę rozliczeń z 

wykonawcą po zawarciu umowy. 

9. Zamawiający przewiduje rozliczenia wyłącznie w złotych polskich. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i 

sposobu oceny ofert 

1. Standardy jakościowe odnoszące sie do przedmiotu zmówienia zostały określone w niniejszej 

SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. III ust. 6). 

2. Na mocy art. 91 ust. 2a przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje jedyne 

kryterium cena = 100% = 100 punktów. 

3. Punkty będą liczone wg wzoru: 

                                        najniższa cena brutto spośród ofert   
                     Cena =     -------------------------------------------------------    x 100  

                                    cena brutto ocenianej oferty 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 
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7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

8. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

9. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp o wynikach postępowania zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi wszystkich wykonawców i udostępni informacje na stronie internetowej. 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego z 

art. 94 ustawy Pzp, tj. nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy 

zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu umowy zawartej pomiędzy wykonawcami 

regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

4. W przypadku wykonawców reprezentowanych przez pełnomocnika niezbędne jest przedstawienie 

pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie 

uwzględniało tej czynności prawnej. 

5. Jeżeli wykonawca, wezwany do przedłożenia lub uzupełnienia dokumentów nie dotrzyma  

terminu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów zamawiający uzna, że wykonawca uchyla 

się od podpisania umowy.  

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 
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7. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez zamawiającego. W szczególnie 

uzasadnionym przypadku zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.  

8. Wybrany wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia 

rozstrzygnięciu postępowania wzór umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego zgodny z 

instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Uwagi 

1. Zamawiający informuje, że w jednostkach samorządu terytorialnego trwają prace wynikające z 

tzw. centralizacji podatku VAT, wobec powyższego zamawiający zastrzega, że może (w formie 

aneksu do umowy) wprowadzić jako nabywcę faktury zamawiającego lub zamawiającego ze 

stosowną adnotacją wskazującą na jednostkę organizacyjną tj. Województwo Śląskie, a 

wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia tej zmiany w wystawianych fakturach VAT  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia powyższych zmian właściwemu OSD pod rygorem 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z brakiem możliwości prawidłowego 

rozliczenia podatku od towarów i usług.   

3. Wykonawca składając ofertę winien uwzględnić oczekiwania zamawiającego, aby druki 

wystawianych faktury umożliwiały wprowadzenie w miejsce nabywcy dane zamawiającego, a w 

miejsce odbiorcy faktury dane jednostki organizacyjnej zamawiającego lub zamawiającego i 

jednostki organizacyjnej oraz odmienny adres korespondencyjny.  

 

XVIII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez 

wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy. 

1. Postanowienia ogólne 

1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zapisów dotyczących świadczenia 

usług dystrybucji wymaganych przez OSD. Jednocześnie zamawiający informuje, że nie wyrazi 

zgody na wprowadzenie zapisów nakładających na zamawiającego dodatkowe obciążenia 

finansowe. 

2) Zamawiający wymaga dołączenia do umowy, Taryfy cen i opłat zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, aktualnej na dzień podpisania umowy. 

3) Przedmiot umowy: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E o 

parametrach odpowiadających przepisom prawa energetycznego i wydanych na jego 

podstawie aktów prawnych oraz zapewnienie dystrybucji gazu do obiektów zamawiającego. 

4) Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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prowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego dla 

zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.  

5) Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia.  

6) Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z wykonawcą zawierać będzie również 

elementy niezbędne wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). 

7) Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na 

warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 

przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji i postanowieniami umowy. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego i zapewnia jej  dystrybucję do 

urządzeń i obiektów zamawiającego. 

9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe, gaz ziemny wysokometanowy  E 

o ciśnieniu (....) do instalacji znajdujących się w obiektach zamawiającego wyszczególnionych. 

10) W dniu zawarcia umowy zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej W-6. 

11) Szacowane zużycie gazu w okresie 12 miesięcy wynosi 1 903 642 kWh. Przewidywane zużycie 

może się wahać w granicach +/-10%. Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów 

związanych z ww. wahaniami. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy. 

13) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamawiającemu standardy jakości    

  obsługi zamawiającego w zakresie świadczenia usług dystrybucji: 

a) przyjmowania od zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczania gazu ziemnego z sieci; 

b) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego, 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 

c) udzielania zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania gazu ziemnego przerwanego z powodu awarii w sieci; 

d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 

e) rozpatrywania wniosków lub reklamacji zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji; 
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f) powiadamiania zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie 

gazu ziemnego.  

2. Termin realizacji zamówienia  

1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. 

2) Z przyczyn formalno-prawnych, zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 

31.12.2017r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy, na 

podstawie której dotychczas zamawiający miał dostarczany gaz ziemny.  

3) Wykonawca zapewni kompleksową dostawę zamówionego gazu ziemnego przez cały czas 

obowiązywania umowy sprzedaży, począwszy od dnia zawarcia umowy w sposób ciągły i 

niezakłócony do punktów poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie z 

zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007r Nr 

93 poz. 623 ze zm.). 

3. Rozliczenia    

1) Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. 

2) Rozliczenie ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych 

wskazań układu pomiarowego. Odczyt układu pomiarowego następuje na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku możliwości odczytu rzeczywistego zasady 

rozliczeń regulują ogólne warunki umowy oraz taryfa operatora.  

3) Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne w którego skład wchodzi 

opłata za gaz, opłata za usługę sieciową i opłata abonamentowa.  

4) Należności z tytułu  wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przelewem 

bankowym w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5) Dopuszcza się wystawianie faktur – prognoz.  

6) Zamawiający wymaga faktur w formie tradycyjnej (papierowej). 

4.  Kary umowne 

1) W przypadku niedotrzymania standardów i pomiarów jakościowych dostarczanego paliwa 

gazowego zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach 

określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z 

możliwością jego potrącania z faktur wystawianych przez wykonawcę.  
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3) W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca może 

żądać od zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od 

wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

5. Dopuszczalność zmiany umowy  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w 

stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego - 

zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT, w tym przypadku Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w 

dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 

2) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową  i opłaty 

zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat; 

3) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie  trwania umowy obiekty 

zamawiającego zmieniły charakter użytkowania; 

4) zamiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 

zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego 

modernizacji; 

5) ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą podlegały 

zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem 

akcyzowym,  wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować zamawiającego o 

zmianie podatku akcyzowego  oraz o jego wysokości. 

6) dopuszczalne są zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 

na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

zamówienie ani na wynik postępowania; 

7) zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego zawierający 

uzasadnienie dla ich wprowadzenia; 

8) ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy zmiana koordynatorów umowy, zmiana danych 

adresowych stron umowy, zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 

stron umowy, zaistnienie powyższej okoliczności nie wymaga sporządzenia pisemnego 

aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.  

6. Rozwiązanie umowy 
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1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 

dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 5. 

2) Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy,  bez uprzedniej, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zamawiającego. 

3) Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą w drodze negocjacji.  

4) W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na 

drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

5) W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z 

obowiązującymi aktami wykonawczymi. 

6) Istotne postanowienia umowy stanowią integralną część umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego zawartej z wybranym wykonawcą. 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 

180 i kolejne) odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.   

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. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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. 

 

 

Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  

Załącznik nr 3 – Oświadczenia wykonawcy (części A, B, C) 

 

 


