Ogłoszenie nr 595848-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
Gmina Węgliniec: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni
gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do
wykonania dostaw gazu
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
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: Gmina Węgliniec, krajowy numer identyfikacyjny
23082141100000, ul. ul. Sikorskiego 3 , 59940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail wegliniec@wegliniec.pl, faks 075 77 12 551.
Adres strony internetowej (URL):
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: Administracja samorządowa
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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.wegliniec.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:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy i Miasta , ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
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: Dostawa gazu płynnego propan
techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z
dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
Numer referencyjny: UR.271.14.2018.ZP
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 dostawa gazu płynnego
propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu. Zamówienie
obejmuje: ZADANIE NR 1 – dzierżawa zbiorników i dostawa gazu w niżej wymienionych
lokalizacjach: 1) Zespół Szkół w Węglińcu; 2) Szkoła Filialna w Starym Węglińcu; 3)
Przedszkole Miejskie w Węglińcu; 4) Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu; 5) Stadion Miejski
w Węglińcu; 6) Remiza OSP w Węglińcu; 7) Remiza OSP w Starym Węglińcu; 8) Remiza
OSP w Czerwonej Wodzie; 9) Boisko Sportowe w Czerwonej Wodzie; 10) Remiza OSP w
Jagodzinie; 11) Remiza OSP w Ruszowie; 12) Zespół Szkół w Ruszowie; 13) Stacja
uzdatniania wody w Ruszowie; 14) Ośrodek zdrowia w Ruszowie; ZADANIE NR 2 dzierżawa zbiorników i dostawa gazu w niżej wymienionych lokalizacjach: 1) Biblioteka
Miejska w Węglińcu; 2) Dom Kultury w Czerwonej Wodzie; 3) Dom Kultury w Jagodzinie;
4) Świetlica Wiejska w Zielonce; 5) Dom Kultury w Ruszowie. ZADANIE NR 3 - budowy
instalacji zbiornikowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie tj. montaż zbiornika oraz
wykonanie instalacji gazowej od zbiornika do budynku wraz ze skrzynką na ścianie

zewnętrznej budynku. UWAGA! Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z dokumentacją
techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia i wykaz zbiorników oraz ich właścicieli zawiera Załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji. 2. Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z
normą PN-C-96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016r. poz. 540). Po każdej dostawie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oryginalne świadectwo jakości określające parametry dostarczonego gazu. 4.
Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie gazu do 31.08.2019r. wynosi około 230 000
litrów. 5. Dostarczanie gazu ma odbywać się sukcesywnie, partiami według zamówienia
użytkowników kotłowni, odpowiednią cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu. 6.
Wykonawca gwarantuje dostawy gazu w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. 7.
Zamawiający nie dysponuje własnymi zbiornikami, z wyłączeniem zbiornika na boisku
sportowym w Czerwonej Wodzie. 8. Koszty dostawy, transportu, dzierżawy, montażu oraz
demontażu zbiorników gazu ponosi Wykonawca. Zamawiający uzyska zgodę
dotychczasowego właściciela zbiorników na wytankowanie gazu oraz demontaż zbiorników.
Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca, który wygra przetarg zdemontuje istniejące
zbiorniki, zainstaluje własne, przetankuje pozostały gaz w zbiornikach do zainstalowanych
zbiorników na własny koszt. Wielkości zbiorników oraz ich lokalizacja powinny być
zachowana. 9. Przez dzierżawę zbiorników należy rozumieć zbiorniki wraz z niezbędnymi
urządzeniami i armaturą. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu instalację
zbiornikową na czas realizacji dostaw gazu. Wykonawca może posadowić własną instalację
zbiornikową o parametrach technicznych zgodnych z istniejącą instalacją oraz w miejscu
istniejącej instalacji, stanowiącej własność dotychczasowego dostawcy gazu, w sposób
zapewniający ciągłość dostaw gazu lub wykorzystać istniejącą instalację zbiornikową w
przypadkach gdy wykonawcą jest dotychczasowy dostawca gazu lub odsprzedaży, najmu,
dzierżawy, oddania w użytkowanie instalacji przez dotychczasowego dostawcę gazu na rzecz
Wykonawcy. 10. Wszystkie koszty związane z zapewnieniem instalacji zbiornikowej na czas
realizacji dostaw gazu, w tym koszty związane z jej eksploatacją oraz ewentualne koszty
posadowienia nowej instalacji zbiornikowej oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji
technicznej, dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnień, opinii, prób, atestów,
nadzoru, serwisu, robót budowlanych związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego
terenu po wymianie zbiorników, itp. są po stronie Wykonawcy. 11. Obowiązkiem
Wykonawcy w ramach dzierżawy jest prowadzenie całodobowego dozoru serwisowego,
regularnych konserwacji, rewizji, udział w dozorach prowadzonych przez Urząd Dozoru
Technicznego (o ile są wymagane prawem). 12. Zamawiający jest zwolniony z akcyzy za gaz
dostarczany w lokalizacjach określonych w Zadaniu nr 1 i 2. 13. W ofercie należy podać
cenę: jednostkową za 1 litr gazu: ZADANIE NR 1 - jednostkową za 1 litr gazu bez podatku
akcyzowego; ZADANIE NR 2 – jednostkową za 1 litr gazu bez podatku akcyzowego;
ZADANIE NR 3 – cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. 14. Zaoferowana
cena jednostkowa gazu jest stała, tj. nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie trwania
zamówienia. 15. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania
materiałów przetargowych oraz poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub
przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu
błędów lub nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu
na wniesienie ewentualnych uwag do jej treści. 16. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
termin demontażu zbiornika poprzedniego dostawcy w celu zapewnienia ciągłości dostawy
gazu do obiektów. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których

wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm)
podwykonawców. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów i
oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 18. Jeżeli powierzenie
podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. 19. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy. 20. Zapisy, o których mowa w pkt. od 18 do 19 niniejszego rozdziału SIWZ
stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę. CPV- 09122110-4 propan skroplony 44612000-3 pojemniki na gaz skroplony
II.5) Główny kod CPV: 09122110-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44612000-3

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
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: 1.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 ustawy Pzp o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 2.
Zamówienia, o których mowa w pkt. 1 polegać będą na powtórzeniu czynności objętych
przedmiotem zamówienia podstawowego m.in.: - budowie instalacji zbiornikowej dla nowych
kotłowni gazowych; - dzierżawa zbiorników dla nowych kotłowni gazowych; - dostawa gazu
dla nowych oraz istniejących kotłowni gazowych w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania. 3. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla
Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły
zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie
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: lub zakończenia: 2019-08-30

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: Wykonawca wykaże, iż dysponuje aktualną koncesją na prowadzenie
działalności w zakresie objętym zamówieniem, tj. obrót paliwami ciekłymi, udzieloną na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonawcy wykażą, że a) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – wykonał dostawy gazu dla celów grzewczych o łącznej wielkości co najmniej 150
000 litrów. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek
Wykonawcy mogą spełniać łącznie b) dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z
2017r. poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą
potwierdzać nieograniczony zakres. Zamawiający, określając wymogi w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn.
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1725). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
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:
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2)
Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności. 3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
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:
a) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220 z późn. zm.). b)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. (załącznik nr 4 do SIWZ), c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),
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)
1) wypełniony formularz ofertowy - formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie, o
którym mowa w rozdziale VIII pkt 9 ppkt 1 SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza
polegać zasobach innych podmiotów, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej
załączników, zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt 15 i 16 SIWZ, o ile prawo do
podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w rozdziale XV pkt 9 SIWZ, zobowiązany jest przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja
treści oświadczenia – formularz Nr 3 do SIWZ.
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
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości w wysokości 4 000,00 zł przed upływem
terminu składania ofert, który został określony w rozdziale X pkt. 1 siwz. 2. W zależności od
woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
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 (t. jedn.
Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o
których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w
ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień
publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z zaznaczeniem
DOSTAWA GAZU kopię przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty. 5. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium
na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium musi znaleźć się na rachunku
Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako termin składania ofert.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana
za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. VII.8. 8. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5
pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. 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. 11. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2 lit. od
b) do e) SIWZ z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu
sumy gwarancyjnej nastąpi także w przypadku określonym w pkt. VII. 8) SIWZ. 12.
Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zapłaty wadium miały charakter nieodwołalny
i bezwarunkowy – równoważny pieniądzu.
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
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:
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:
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):
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
60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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:
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:
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:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. 2. Zmiana
postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wydłużenie
terminu realizacji umowy, w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, przy czym termin ten: a) nie może być dłuższy niż do dnia zawarcia
umowy z Wykonawcą wybranym w kolejnym postępowaniu przetargowym; b) nie może
przekroczyć 6 miesięcy od dnia zawarcia z Wykonawcą stosownego aneksu o niniejszej
umowy 2) Zaistnienie okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy; 3)
Zmian przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym realizacji
umowy; 4) Zaistnienia innych, niemożliwych do przewidzenia momencie zawarcia umowy,
okoliczności prawnych, finansowych, technicznych, zdolnościami finansowymi lub
warunkami organizacyjnymi, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 3. a) zmiany danych
teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody; b) zmian dokonanych na wniosek
Zamawiającego; c) zmiany stawki podatku VAT; d) gdy zmiany treści umowy są korzystne
dla Zamawiającego. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta
bankowego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-08-07, godzina: 10:00,
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
> Polski
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

