
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA: Kompleksowa

dostawa gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny

MSWiA, krajowy numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława Prusa 42372 , 05-400

Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks

227 794 671.

Adres strony internetowej (URL): www.zozmswia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

jednostka ochrony zdrowia

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.zozmswia.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zozmswia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, w

sekretariacie. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową/kurierską z zastrzeżeniem, że

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

data stempla pocztowego (nadania)

Adres:

SPZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock,

w sekretariacie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na

potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Numer referencyjny: ZP 15-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Zamawiający oświadcza, że minimalny

pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie
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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 2018 -2019 r. (12 ostatnich miesięcy) 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 i 7 ustawy o wartości nie przekraczającej 20% całkowitej wartości

zamówienia. 7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  8) Zamawiający

nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  9) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału

podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65210000-8

65200000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o

wartości nie przekraczającej 20% całkowitej wartości zamówienia

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-01-01  lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - 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 2019, 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.

Informacje dodatkowe 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. 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
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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 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
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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.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - 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).

Informacje dodatkowe 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. 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

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
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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 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
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w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał

korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - 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 1,1 GWh w skali roku każda. Należy załączyć

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 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. 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 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
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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 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.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

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 braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu

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

każdego Wykonawcę, 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. 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. Jeżeli zdolności techniczne lub

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie
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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. Zamawiający może wezwać 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.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

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;  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
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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 2019 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 1,1 GWh w skali roku każda. 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; 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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
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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) dowodu wniesienia wadium, 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. 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 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
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w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał

korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

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

pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery

tysiące 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 2019 r. poz. 310 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 15 - 2019 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. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
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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.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

28. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień zawartej umowy: a) zmiana wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatków od towarów i usług, b) 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, c) 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, d) zmiana mocy umownej w przypadku

innego zapotrzebowania na moc, e) zmiana grupy taryfowej dla punktu poboru, jeżeli dany punkt

poboru zostanie zakwalifikowany do innej grupy taryfowej, zgodnie z zasadami opisanymi w

Taryfikatorze OSD, f) 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, g) 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6727d...

21 z 23 2019-10-11, 13:02



przez cały okres realizacji umowy, h) 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, i) 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. 29. 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. 30. 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. 31. 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. 32. 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 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.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-21, godzina: 14:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6727d...
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