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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

1. Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU Adres: ul. B. Prusa 1/3, 05-400. Godziny urzędowania: 

poniedziałek – piątek od godz. 7:45 do godz. 15:20, NIP 532-101-77-68, Regon: 010158710. 

Postępowanie prowadzi: Karolina Gąsowska. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: ZP 3 – 2018. 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  

2. Tryb postępowania  

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach 

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

2) W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.   

3. Informacje ogólne  

1) Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 

należy kierować na adres: 05-400 Otwock ul. B. Prusa 1/3. 

2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 

z dopuszczeniem możliwości przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą 

faxu nr 22 779 46 71 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zozmswia.pl, przy 

czym dla swej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do 

Zamawiającego przed upływem terminu, z zastrzeżeniem, iż do złożenia oferty wraz  

z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany podmiot wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw, 

zastrzeżona jest forma pisemna.    

3)  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
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elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.   

4)  W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 

polskim.   

5)   Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 

jest: Karolina Gąsowska; tel. 22 779 20 61 wew. 37. 

ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego 

(grupa E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług 

dystrybucji - na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 

od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zamawiający oświadcza, że minimalny 

pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający 

uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w Szpitalu wynosi 

30m3/h. O zmianach Zamawiający będzie informował na bieżąco. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

3) Szacowane zużycie gazu ziemnego zostało ustalone na podstawie jego zużycia w 2017 -2018 

r. i ma charakter orientacyjny. 

Podana ilość gazu nie stanowi zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości przez 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty jedynie za faktycznie pobrane ilości gazu. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego 

z tytułu pobrania mniejszej ilości gazu, niż podano w szacunkowym zużyciu gazu.  

4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, 

stanowiącymi Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, na podstawie 

przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości nie przekraczającej 20% całkowitej wartości 

zamówienia. 
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7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.   

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.    

9) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego 

zamówienia.  

10) Zgodnie ze Wspólny Słownikiem Zamówień – Kod CPV: 

09123000-7 – Gaz ziemny, 

65210000-8 - Przesył gazu, 

65200000-5- Przesył gazu i podobne usługi. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia  

1)  Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 

2019 r.  

2)  Wykonawca, w przypadku, gdy nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w oparciu  

o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do: 

a)  przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, tj. złożenia w imieniu Zamawiającego  

u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany 

sprzedawcy; 

Wnioski winny być złożone w terminie umożliwiającym dokonanie skutecznej zmiany przed 

terminem rozpoczęcia realizacji dostaw do budynków Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

wszelką odpowiedzialność wynikającą z niedopełnienia tego obowiązku; 

b)  reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 

3)  Ewentualna zmiana sprzedawcy nie może wpłynąć na ciągłość dostawy gazu. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Informacje ogólne  

1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2)  Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.  

3)  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  

2. Wymagania formalne dotyczące oferty  
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1)  Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 

usunięciu bez pozostawienia śladów.  

2)   Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.  

3)   Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski.  

4)   Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę (podpis i pieczątka 

imienna lub czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) 

stanowiące oświadczenia Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca 

naniósł zmiany muszą być podpisane przez Wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą 

dokonania poprawki.   

5)   W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia.  

6)   Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną 

liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte 

w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją.   

7)   W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż 

w terminie składania ofert, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te powinny być umieszczone  

w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane,  

z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa 

(firma) oraz adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku dokonania 

zastrzeżenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie podstaw 

faktycznych i prawnych zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa określonych informacji. 

Niezałączenie uzasadnienia będzie świadczyło o nieodpowiednim zastrzeżeniu tajemnicy 

przedsiębiorstwa, co skutkować będzie odtajnieniem zastrzeżonych elementów oferty.  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3. Zawartość merytoryczna oferty  

1)   Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i zawierać cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia.  

2)   Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe oraz całkowitą wartość zamówienia. 

Sposób obliczenia ceny przedstawiony został w formularzu ofertowym. 

3)  Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w Rozdziale IV ust. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty  

1)   Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać  

w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na 

wszystkich połączeniach).   

2)  Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: SPZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. B. Prusa 1/3 05-400 Otwock z dopiskiem:   

„Oferta na dostawę gazu ziemnego numer zamówienia ZP 3 - 2018.  

Nie otwierać przed dniem ……………………………….” 

3)  Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).  

4)  Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania 

ofert są skuteczne, przy czym:  

a)   zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane  

w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona 

oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;   

b)   powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie 

należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.  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ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) nie podlegają wykluczeniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

- warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie 

dystrybucji paliwa gazowego. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:  

a) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz  

b) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji paliw 

gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018, poz. 755 ze zm.) lub 

posiada ważną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje 

się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem 

sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego. 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty 

potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 

300.000,00zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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- warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy gazu ziemnego 

o wolumenie co najmniej 1,2 GWh w skali roku każda.  

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.  

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 

wskazanych w SIWZ.  

3. Brak podstaw do wykluczenia  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - 3 i 8 ustawy, z zastrzeżeniem dyspozycji 

art. 24 ust. 7-10 ustawy. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca wykluczy Wykonawcę: 

1)  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 2017 r. poz. 1508, z późn. 

zm.) 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 upadłościowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest  

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902?cm=DOCUMENT#art%28332%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464?cm=DOCUMENT#art%28366%29ust%281%29
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3)  jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy z: 

a)  Zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy  

-  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków. 

1)  W celu wstępnego potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia wraz z formularzem ofertowym, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazanych poniżej dokumentów, aktualnych 

na dzień złożenia oferty:  

a)   oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym 

Załącznik Nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składanego przez każdego 

Wykonawcę;   

b)   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym 

Załącznik Nr 3b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składanego przez każdego 

Wykonawcę, 

c) oświadczenia  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
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lub art. 14 RODO - na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – składanego przez każdego Wykonawcę,   

c)  dowodu wniesienia wadium, 

2)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy 

z Wykonawców składa oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) powyżej.  

3)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a)   dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca złoży: 

- ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz  

- ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.755 ze zm.) lub oświadczenie, iż posiada ważną 

Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie 

usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu 

ziemnego, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

b)   dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca złoży: 

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 

300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100); w przypadku Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie; 

c)  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Wykonawca złoży wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,   

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy gazu ziemnego o wolumenie co najmniej 

1,2 GWh w skali roku każda.  
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Dowodami w powyższym zakresie są:  

-  referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy gazu 

ziemnego były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

-  oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym, 

-  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert;   

4)  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w tym: 

a) aktualnego odpisu 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;  

b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem  składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczeń. 

5)  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3c do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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6)  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7)  Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii 

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona), za 

wyjątkiem oświadczeń dotyczących Wykonawcy, które składane są tylko w oryginale.   

8)   Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.   

9)   W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi,  

o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. c) powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte ich wykonanie  

w zakresie tych dostaw lub usług świadczonych dla Zamawiającego.   

10)  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.   

5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów   

1)   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 



- 13 - 
 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.   

2)  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje  

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) powyżej.  

3)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4)   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5)   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 

o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:   

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 1.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1)   Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

2)   Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej 

lub finansowe. 

3)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia 
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pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4)   Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę 

tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed 

zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca 

współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: 

a)    oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); 

b)   oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 

umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji.; 

c)  wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek 

z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy o realizacji zamówienia; 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności; 

e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie 

odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości; 

f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; 

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 

zamówienia; 

h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności 

od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 

(współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

6)  Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, 

na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną  

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
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ROZDZIAŁ V. WADIUM  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych), wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, tj.: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi; 

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 (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.); 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto bankowe Zamawiającego: 

nr 65 1130 1017 0020 1464 0920 0004  w Banku Gospodarstwa Krajowego 

z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy  ZP 3 - 2018 

4.  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. 7 i 8. 

5.  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 zażądano. 

6.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

7.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

9.  Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 

 

ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.   

2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia 

dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.   

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane  

w istotnych warunkach umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną.   

5. Cena za realizację przedmiotu zamówienia może ulec zmianie wyłacznie w przypadkach 

opisanych w istotnych postanowieniach umowy. 

6. Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe oraz całkowitą wartość zamówienia. 

Sposób obliczenia ceny przedstawiony został w formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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ROZDZIAŁ VII. TERMINY   

1.  Termin związania ofertą  

1)   Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.   

2)   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  Termin składania i otwarcia ofert:  

1)   Oferty należy składać w SPZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 

1/3, 05-400 Otwock, w sekretariacie w terminie do 08 października 2018 r. godz. 12:00 

Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie.   

2)   Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data  

i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania).   

3)  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3, sala konferencyjna. 

4)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinasowanie zamówienia. 

5)  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) cen, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Kryteria oceny ofert  

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.  

2) Kryteriami wyboru i oceny ofert są:  

 „C”  - Cena ofertowa brutto 100%, 

3) Zasady oceny kryterium  

Cena ofertowa brutto - ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie  

z formułą: wartość punktowa  
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C = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

Kryterium oceny ofert zostało ustalone na podstawie art. 91 ust. 2a ustawy. 

Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  Cena 

za paliwo gazowe nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. dostawy paliwa gazowego oraz 

usługi dystrybucji paliwa gazowego. Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego nie może być 

dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ona znormalizowana  

i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu gazowego 

zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodark z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1158 ze zm.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie gazem 

określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013r. 

poz. 820 ze zm.). Standardy jakościowe paliwa gazowego opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

ROZDZIAŁ X. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY,  

W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1.    Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem istotnych warunków umowy, stanowiących 

Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

2.     Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami  

i warunkami określonymi w art. 94 ustawy.   

 

ROZDZIAŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu 
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zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do 

postępowań o wartości poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

Załączniki do SIWZ:  

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

Załącznik Nr 2 – Formularz – Formularz ofertowy;  

Załącznik Nr 3a – Formularz – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

Załącznik Nr 3b – Formularz – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  

Załącznik Nr 3c – Formularz – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;  

Załącznik Nr 4 – Istotne postanowienia umowy;  

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące umowy z OSD; 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
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Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-

50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb SP 

ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku przez okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 

grudnia 2019 roku, tj. 12 miesięcy do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze, punkt wejścia 

do systemu gazowego – stacja redukcyjna gazu zlokalizowana na działce Zamawiającego, grupa 

taryfowa obecnego sprzedawcy W-6A.1. Moc umowna 724 kWh/h.  

Zamawiający oświadcza, że minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych 

znajdujących się w Szpitalu wynosi 30m3/h. O zmianach Zamawiający będzie informował na 

bieżąco. 

 Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie trwania umowy: 1.330,454 

MWh, tj. 118.443,00 m3. 

 Zamawiający prognozuje zużycie gazu w poszczególnych miesiącach trwania umowy w 

ilościach podanych poniżej: 

 

Wykres nr 1. Prognozowane zużycie gazu [m3] w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
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Tabela nr 1. Tabela prognozowanego zużycia gazu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

l.p. Miesiąc Zużycie gazu [m3] 

1 Styczeń 17 955,00 

2 Luty 18 042,00 

3 Marzec 17 615,00 

4 Kwiecień 6 522,00 

5 Maj 4 266,00 

6 Czerwiec 3 814,00 

7 Lipiec 3 483,00 

8 Sierpień 3 738,00 

9 Wrzesień 4 606,00 

10 Październik 9 030,00 

11 Listopad 13 135,00 

12 Grudzień 16 237,00 

Ʃ 118 443,00 

 

1. Powyższa prognoza zużycia gazu jest wartością szacowaną na podstawie 

dotychczasowego zużycia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości gazu 

względem ilości określonej powyżej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie 

zużytą ilość gazu. 

3. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy gaz ziemny  

w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od 

szacunkowej prognozy jej zużycia.  

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania lub 

pobrania większej ilości gazu przez zamawiającego niż podano  

w przewidywanej prognozie, poza zapłatą za faktycznie pobraną ilość gazu. 
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5. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej  

postanowienia umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu 

zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)) 

i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy i zawrzeć w imieniu zamawiającego umowę na dystrybucję. 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział 

w Warszawie. 

7. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci 

gazowej OSD określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. 

8. Standardy jakościowe gazu zgodnie z Rozdziałem 8 „Parametry jakościowe paliw 

gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1158). 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do umowy 

 

Oferta przetargowa  

na Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA   w Otwocku  

 

Niżej podpisany................................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do ............................................................, pod nr .......................... 

REGON:..............................................................., 

NIP:................................................................................... tel. ......................................................... 

fax. ............................................................... strona internetowa .................................................... 

e-mail .............................................................  

 

przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr ZP 3 - 2018 na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SPZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” oparciu o przepis art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

- bez podatku VAT: ................................................ zł  

(słownie: ..............................................................................................................................),  

- z podatkiem VAT : ................................................ zł  

(słownie: ..............................................................................................................................),  

w tym należny podatek VAT ....%,  

na co składa się:  
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Grupa 

taryfowa 

Lp. Opis Ilość szacunkowa  Cena jedn. 

netto  

Wartość 

netto zł  

Stawka 

VAT % 

Wartość 

brutto zł 

1  2 3 4 5(3x4)  6 (5+podatek 

VAT) 

W-6A.1 1 Gaz ziemny 

wysokometanowy E 

(zł/MWh)  

1.330,454 MWh, 

tj. 118.443,00 m3 

        

 
2 Opłata abonamentowa 

zł/m-c 

 12 m-cy         

 
3 Opłata dystrybucyjna 

stała zł/ (MWh/h) dla 

mocy umownej 724 

kWh/h* 

          

 4 Opłata dystrybucyjna 

zmienna zł / MWh* 

1.330,454 MWh, 

tj. 118.443,00 m3 

    

 RAZEM    

* Skalkulowano na podstawie stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych  

i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie dla odbiorcy 

zaliczonego do grupy taryfowej W-6A.1. 

Oświadczamy, iż podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego 

zrealizowania zamówienia.   

2. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy na warunkach i w okresie wskazanym 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Istotnych 

postanowieniach umowy, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. 

3. Oświadczamy, iż akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy, 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych 

w Istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co 

najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) i do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.   

5. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 
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sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformujemy o nich Zamawiającego.   

6. Oświadczamy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez nas 

warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej znajdują 

się………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

7.  Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty, do 

nadzorowania realizacji zamówienia, jest: 

 ......................................................................................, tel…................................................   

8. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: nie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących 

towarów i usług*:   

nazwa: ..................................................wartość:.............................................. 

nazwa:...............................................................wartość:.............................................   

nazwa: ...............................................................wartość:..............................................  

(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość 

bez kwoty podatku)  

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy 

wadium w wysokości 5 000,00 PLN w postaci:.................................................................. 

(wypełnia Wykonawca). 

13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym i zwrotu wadium: 

...............................................................................................................................  

14. Podwykonawcy (wypełnić, jeśli dotyczy)  
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Zadania objęte zamówieniem zamierzam/-y wykonać samodzielnie / przy udziale 

podwykonawców1. 

L.P. 
ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

(OKREŚLENIE ZADANIA) 

1 
 

 

2 
 

 

15. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zastrzegam że informacje: 

___________________________________________________________________________ 

(wymienić czego dotyczy) 

zawarte są w następujących dokumentach: 

__________________________________________________________________________  

 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy 

z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) i nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) ........................................................................................................................................  

2) ........................................................................................................................................  

3)............................................................................................................................................  

4) ...........................................................................................................................................  

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych 

zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

............................ dnia ................... ....................................................  

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)  

                                                      
1 niepotrzebne skreślić 

* właściwe zaznaczyć  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Załącznik Nr 3a do SIWZ  

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn zm.). 

  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP  3 - 2018 na 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Otwocku”, oświadczam co następuje: 

 

Informacja dotycząca Wykonawcy:  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

……………………………………, dnia ………………………. r.  

(miejscowość)       …………………………………….. 

         (podpis)   

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:   

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument  

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału  

w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 
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..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………, 

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

……………………………….. 

 (podpis) 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………………., dnia ………………………. r. 

(miejscowość) 

        

………………………………………… 

          (podpis) 
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Załącznik Nr 3b do SIWZ  

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP 3 - 2018 na Kompleksową 

dostawę gazu ziemnego na potrzeby SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”  

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………….............................

........................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

1)  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-

23, ust. 5 pkt 1-3 i 8 ustawy,   

2)  oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. .......................................................................................................................... 

ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:........................................................................................................................................

...............................................................................................................  

3)  oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

………………………………………………………………………………………………………………….....................................

......................................................................................................................  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)   

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

* Punkt 3 niniejszego oświadczenia wypełniają Wykonawcy, którzy polegają na zasobach innych podmiotów. 
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4) oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu, 

tj:………………………………….……………………………………………………………………..….…… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5)  oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   

 

 

.................................................. dnia .............. ...........................................  

(miejscowość) (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)  
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Załącznik Nr 3c do SIWZ  
......................................, dnia .............................. 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
 
.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ 
 

oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  
w Otwocku” 
 

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018  poz. 798, ze zm.) **; 
 

należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018  poz. 798, ze zm.) ** w której skład wchodzą następujące 
podmioty: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 

.................................................... 
podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
*  w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca 
** właściwe zaznaczyć 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2018  poz. 798, ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

  na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla 

SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa obejmująca dostawę 

gazu i świadczenie usługi dystrybucji do punktu poboru znajdującego się w punktach 

wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 1). 

2. Szacunkowa ilość gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy wynosi: 1.330,454 MWh, tj. 

118.443,00 m3. Wielkość ta jest ilością szacunkową, obliczona na podstawie 

dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 

zwiększenia dostawy paliwa gazowego w zależności od potrzeb. 

3. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Dostawa 

paliwa gazowego do Zamawiającego rozpocznie się nie wcześniej niż po skutecznym 

rozwiązaniu dotychczasowych umów kompleksowych oraz po skutecznym przeprowadzeniu 

procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca zapewni 

kompleksową dostawę zamówionego gazu ziemnego w sposób ciągły i niezakłócony do 

wszystkich punktów poboru z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1158 ze zm.) Wykonawca, w oparciu o udzielone 

pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do: 

a)  przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, tj. złożenia w imieniu Zamawiającego  

u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

Wnioski winny być złożone w terminie umożliwiającym dokonanie skutecznej zmiany przed 

terminem rozpoczęcia realizacji dostaw do budynków Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

wszelką odpowiedzialność wynikającą z niedopełnienia tego obowiązku; 

b)  reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 
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Ewentualna zmiana sprzedawcy nie może wpłynąć na ciągłość dostawy gazu. 

4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z dostawy paliwa gazowego do któregokolwiek  

z punktów poboru, do których dostarczane jest paliwo gazowe przez Wykonawcę, 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jedynie w części dotyczącej 

dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego do punktów poboru w odniesieniu do określonego 

punktu, natomiast w pozostałym zakresie umowa będzie nadal obowiązywać. Rozwiązanie 

umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz rozliczyć się za wszelkie należności z 

tytułu dostaw gazu za okres do momentu zlikwidowania punktu odbioru. 

5. Sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego grupy E oraz świadczenie usługi dystrybucji 

odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), przepisami Kodeksu Cywilnego, 

zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej umowy, wskazaniami 

określonymi w  Taryfie Wykonawcy oraz w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.   

6. Załącznikami do umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Wykonawcy a także aktualna – na dzień zawarcia umowy – Taryfa dla usług dystrybucji paliw 

gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego i zapewnienia jego dystrybucji do 

urządzeń i obiektów Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych, określonych w Taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ustawie Prawo 

energetyczne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi 

Zamawiającego w zakresie dostaw paliwa gazowego: 

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

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 
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b) 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; 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

10. Wartość wynagrodzenia będzie obejmować następujące składniki:  

a) opłatę za paliwo gazowe – wynikającą ze stawki zawartej w ofercie Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem zapisu ust. 11; 

opłatę abonamentową – wynikającą ze stawki zawartej w ofercie Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem zapisu ust. 11;  

b) opłatę dystrybucyjną stałą – zgodną z zapisami aktualnie obowiązującej Taryfy dla usług 

dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o.; 

c) opłatę dystrybucyjną zmienną – zgodną z zapisami aktualnie obowiązującej Taryfy dla 

usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.   

11. Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach 

Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w okresach ustalonych w 

Taryfach Wykonawcy i OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe stanowić będzie 

iloczyn ceny (wg ceny wskazanej w formularzu ofertowym) oraz ilości zużytego paliwa 

gazowego. 

12. Należności za paliwo gazowe regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej na adres: sekretariat@zozmswia.pl. Zmiana adresu poczty mailowej 

Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 

pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy. 
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13.  Należności regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane  

w umowie. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia 

aneksu do  Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z 

chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

14. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidłowo 

wystawionej faktury.   

15. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

16.  Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych  

z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 

17. Za nieterminowe płatności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 

18. W razie w razie opóźnienia z zapłatą faktury (rachunku) przez Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt. 14, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki za zwłokę w wysokości 

ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

19. W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań w terminie określonym w pkt.14 

Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 

08.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 poz. 684 ze 

zm.) będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów 

odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności za wykonaną dostawę. 

20. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych  

z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie 

dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. 

Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia 

zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 

15.04.2011 (Dz.U.z 2018, poz. 160 z późn.zm.). Czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 
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21. Zamawiający wymaga, aby wraz z fakturą był dostarczany wydruk odczytów dobowych 

obejmujący przede wszystkim zużycie gazu w kWh lub m3 oraz maksymalny pobór w kWh/h 

lub m3/h. 

22. Zgodnie z § 41 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1158 ze zm.) Wykonawca w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców do 

zakresu prowadzonej działalności, na wniosek Zamawiającego, udziela bonifikaty za 

niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, o których mowa w § 38  

w wysokości określonej w taryfie. 

23. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie 

umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 3% ceny brutto wskazanej w ofercie. 

24. W przypadku zaniechania/zaniedbania ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD 

o zmianie sprzedawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 

zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień przerwy w dostawach oraz pokryje wszelkie koszty 

związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu poboru 

wskazanego w umowie. 

25. W przypadku zaistnienia przesłanek do naliczenia kar zgodnie z postanowieniami ust. 23  

i 24 kara zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej, po uprzednim powiadomieniu o naliczeniu kar. W przypadku niedotrzymania 

terminu Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary z najbliższego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

26. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

27. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień zawartej umowy: 

a)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatków od towarów i usług,  

b)  zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i stawek opłat określonych  

w Taryfie Wykonawcy określającej cenę paliwa gazowego i stawkę opłaty abonamentowej  
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w wysokości niższej niż ceny wskazane w ofercie Wykonawcy - do rozliczeń zostaną przyjęte 

nowe niższe ceny taryfowe za paliwo gazowe i stawka opłaty abonamentowej, 

c)  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę,  

d)  zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

e)  zmiana mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc,  

f)  zmiana grupy taryfowej dla punktu poboru, jeżeli dany punkt poboru zostanie 

zakwalifikowany do innej grupy taryfowej,  zgodnie z zasadami opisanymi w Taryfikatorze 

OSD,  

g)  zmiana cen jednostkowych netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym ale  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. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy ceny jednostkowe 

netto nie ulegną zmianie,  

h)  zmiana ilości punktów poboru gazu wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości 

punktów poboru gazu wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego 

obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużyty gaz ziemny w nowym 

obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej 

w ofercie przez cały okres realizacji umowy, 

i)  zmiana terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do punktu poboru wskazanego  

w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw 

może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura 

zmiany sprzedawcy,  
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j) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek opłat dystrybucyjnych 

zawartych Taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu 

ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. określającej stawki opłat z tytułu dystrybucji 

paliwa gazowego. 

28. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w przypadku:  

a) wystąpienia siły wyższej, 

b) zmiany przepisów w zakresie obrotu gazem ziemnym, 

c) ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem akcyzowym o kwotę   

wynikającą ze zmiany tej stawki, lub zmiany stawki podatku VAT, 

d) zmian wielkości zużycia gazu ziemnego określonego dla danego punktu poboru/odbioru 

w zakresie przypisanych punktów odbioru, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej sumy 

zużycia,  

e) zmian numerów liczników określonych dla danego punktu poboru, w przypadku wymiany 

danego licznika, 

f)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 

29. Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu. 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 

faktycznego mających wpływ na realizację umowy.  

30. Postanowienia wymienione w pkt 27 i 28 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich 

wprowadzenie.  

31. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmian,  

o których mowa w pkt. 27 i 28 najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów umożliwiających 

wprowadzenie tych zmian/tej zmiany. Wniosek winien zawierać propozycję zmiany umowy  

wraz z uzasadnieniem oraz z załączeniem dokumentów/dowodów niezbędnych do oceny 

przez Zamawiającego, czy propozycje te spełniają przesłanki umożliwiające dokonanie zmian 

umowy. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 
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jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku lub wystosuje wezwanie do 

uzupełnienia wniosku wstrzymuje czas na zajęcie stanowiska przez Zamawiającego.  

W przypadku uwzględnienia wniosku strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści 

aneksu do umowy i jego zawarcia, przy czym zmiana, o której mowa w pkt 27 lit. e nie wymaga 

aneksowania umowy. 

32. Zakres dostaw podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr ………. do  umowy. 

a) za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania  

i zaniechania własne, 

b) Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość dostaw objętych 

przedmiotem umowy, a wykonywanych przez podwykonawców, 

c) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest każdorazowo 

powiadomić Zamawiającego o zawarciu umowy z podwykonawcą oraz przedstawić umowę 

wraz z załącznikami. 

33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 

zakupionego paliwa w zakresie do szacowanej ilości w zależności od zużycia paliwa  

w okresie trwania umowy, co spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

34. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w szczególności gdy: 

a) Wykonawca utraci koncesję na obrót paliwami gazowymi, umowę dystrybucyjną, inne  

uprawnienia lub zezwolenia w wyniku czego nie będzie możliwe zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie  Zamawiającego  

o ww. okolicznościach, 

b) Wykonawca przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować niezwłocznie Zamawiającego o likwidacji przedsiębiorstwa.  

35. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. 

37. Zamawiający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, przy czym w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy 

lub istotnych postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)  przez 

Wykonawcę umowy, pomimo uprzedniego wezwania  do zaniechania naruszeń i usunięcia 

ich skutków w wyznaczonym terminie, rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić za 

wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem 7 dniowego  okresu wypowiedzenia. 

38. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. 

39. Postanowienia końcowe: 

a) wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją 

niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności dokonywane pisemnie, 

b) strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów, numerów NIP 

itp. Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony 

uznawane będą za skutecznie złożone Stronie, 

c) ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą w drodze negocjacji. 

d) w przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt. c, sprawy sporne wynikłe 

z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

e) w sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), przepisy wykonawcze 

wydane na jej podstawie oraz inne właściwe przepisy dotyczące dostawy paliwa gazowego,   

a także przepisy Kodeksu Cywilnego. 

f) integralną część umowy kompleksowej stanowią „Ogólne Warunki Umowy”, Taryfa 

Wykonawcy (lub Cennik Wykonawcy) oraz Taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych  

i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące umowy z OSD  

 

Oświadczam/y, że w postępowaniu nr ZP 3 - 2018 na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na 

potrzeby SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”, posiadamy aktualną 

umowę/promesę umowy* na dystrybucję gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

działającym na terenie objętym zamówieniem (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.). 

 

 

………………………………., dnia ………………………. r. 

   (miejscowość) 

        

 

………………………………………… 

              (podpis) 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ  

 

Oświadczenie wykonawcy  
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 3 - 2018 na „Kompleksowa 

dostawa gazu ziemnego na potrzeby SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”   

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

Miejscowość .............................................. ,  dnia  ..........................................  2018 r. 
 
 

 

 

...................................................... 

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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INFORMACJA 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w 

Otwocku, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

str. 1), dalej RODO, informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 

Otwock; 

 Dane Inspektora ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku tel. 22 779-46-71, e-mail: 

kontakt.iod@zozmswia.pl; 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu 

ziemnego na potrzeby SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” – znak sprawy ZP 

3 -2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy; 

 Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa również określa konsekwencje 

niepodania określonych danych osobowych; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

mailto:kontakt.iod@zozmswia.pl
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


