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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na

Dostawę gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A.

ZATWIERDZAM:

ZATWIERDZAM:

……………………………………
(Dyrektor JW)

……………………………………
(Dyrektor JP)

Warszawa, ................................... 2017 r.
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Integralną część SIWZ stanowią:
− Formularz ofertowy

− Załącznik nr 1

− Formularz cenowy

− Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d

− Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

− Załącznik nr 3

− Wzór Wykazu dostaw

− Załącznik nr 4

− Wzór umowy

− Załącznik nr 5

,
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1. Zamawiający:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
2. Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów Centralnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
fax. + 48 22 65 65 005,
e-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
godziny urzędowania 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować
do jednostki organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie.
II.
1.

2.
3.

III.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w oparciu
o przepisy Działu III Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej „PZP”, w trybie przetargu
nieograniczonego
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy PZP.
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z grupy E (Gz-50),
wg normy PN-C-04750 (paliwo gazowe) – dalej Gaz, do instalacji znajdujących się w Punktach
Poboru Gazu (PPG), wymienionych w Załącznikuach nr 1a, 1b, 1c, 1d do wzoru umowy oraz
przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczonego Gazu. Przedmiot zamówienia został
podzielony na następujące części pod kątem dotychczasowego sprzedawcy gazu przypisane
odpowiednio do właściwych OSD:
•

Część 1 – PGNiG Obrót Detaliczny PSG Sp. z o.o. – dostawa Gazu do PPG określonych w
Załączniku nr 1a do wzoru umowy;

•

Część 2 – EWE Energia Sp. z o.o. - dostawa Gazu do PPG określonych w Załączniku nr 1b
do wzoru umowy;

•

Część 3 – GEN GAZ Energia - dostawa Gazu do PPG określonych w Załączniku nr 1c do
wzoru umowy;

•

Część 4 – DUON Dystrybucja S.A. - dostawa Gazu do PPG określonych w Załączniku nr 1d
do wzoru umowy.

1.2. Zamówienie dotyczące ilości Gazu oraz zamówienie mocy umownej do końca pierwszego Roku
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umownego obowiązywania umowy określone jest w Załącznikuach nr 1a, 1b, 1c, 1d do wzoru
umowy. Zamawiający będzie rozliczany za dystrybucję Gazu do jego obiektu na podstawie
aktualnie obowiązującejych taryfy Operatoraów systemuów dystrybucyjnegoych (OSD).
2.3. Szacunkowa ilość Gazu dostarczonego w okresie obowiązywania umowy stanowi sumę każdego
planowanego zużycia Gazu wskazanego w Załącznikuach nr 1a, 1b, 1c, 1d do wzoru umowy.
3.4. Szacunkowa ilość Gazu, o której wskazana mowa w pkt. 3 powyżej nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego
do zużycia i zakupu Gazu. Wykorzystanie Gazu na niższym poziomie nie może stanowić
podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.
4.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy dla każdej
części zamówienia, Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do
SIWZ, stosownie do ilości części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone danemu
Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, poprzez wskazanie w nimich odpowiedniego dla danej
części przedmiotu zamówienia.

5.6.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09123000-7.
6.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwościć składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną liczbę części.
7.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzieleniae zamówień, o których mowa w art. 134
ust. 6 pkt 1 PZP.
10.11.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
IV.

Termin wykonania zamówienia.

1. Dostawa Gazu rozpocznie się do:
1)

PPG wskazanych w Załącznikuach nr 1a, 1b, 1c, 1d do wzoru umowy, po skutecznym
zawiadomieniu właściwych Operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) przez Wykonawcę
o zmianie sprzedawcy i wypowiedzeniu dotychczasowych umów, od dnia 1 października
2017 r.,

2)

nowych PPG w terminach uzgodnionych przez strony umowy.

2. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do skutecznego poinformowania
OSD o zmianie sprzedawcy i zawarciu Umowy, zgodnie z terminem określonym w Prawie
energetycznym i dokonania wszelkich niezbędnych czynności wobec OSD – gwarantujących
zmianę sprzedawcy i rozpoczęcie dostaw Gazu od 1 października 2017 r. (zgłoszenie musi być
zgodne z procedurami obowiązującymi u właściwego OSD).
3. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do skutecznego wypowiedzenia
aktualnie obowiązujących umów kompleksowych Zamawiającego na dostawę Gazu dla PPG
określonych w Załącznikuach nr 1a, 1b, 1c, 1d do wzoru umowy.
4. W terminie do 7 dni od dnia poinformowania OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca jest
zobowiązany zawiadomić pisemnie i elektronicznie o tym fakcie Zamawiającego.
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5. W terminie do 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wypowiedzeniu umów kompleksowych
dotychczasowemu

sprzedawcy

Wykonawca

jest

zobowiązany,

i elektronicznie o tym fakcie Zamawiającego z podaniem

zawiadomić

pisemnie

informacji dotyczących terminów,

skutecznych wypowiedzeń w odniesieniu do poszczególnych PPG.
6. Zmiana sprzedawcy następuje na warunkach i zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów prawa
obowiązujących OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowanej
i wprowadzonej

do stosowania przez OSD, określającej procedury i sposób wykonywania

czynności związanych z ruchem sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną
(IRiESD) właściwej dla OSD.
7. Umowa kompleksowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30 września 2018 r.
lub do wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy, w zależności, które
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
8. Wykonawca zapewni kompleksową dostawę Gazu dla poszczególnych PPG Zamawiającego
od dnia 1 października 2017 r., do 30 września 2018 r.

V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
b) zdolności technicznej lub zawodowej
część 1 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, co najmniej 3 (trzy) umowy kompleksowe dostarczania paliwa
gazowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.5400.000,00 PLN brutto,
część 2 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, co najmniej 32 (trzydwie) umowy kompleksowe dostarczania paliwa
gazowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 60.000,00 PLN brutto,
część 3 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, co najmniej 31 (trzyjedną) umowyę kompleksoweą dostarczania
paliwa gazowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN brutto,
część 4 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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również wykonuje, co najmniej 31 (trzyjedną) umowyę kompleksoweą dostarczania
paliwa gazowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 7.000,00 PLN brutto,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
część 1 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.1000600.000,00 PLN,
.część 2 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN,
część 3 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 PLN,
część 4 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25.000,00 PLN,

lub
lub
lub
lub

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2)
SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. 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.
5. Wykonawca, który wraz z dowodem polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
w szczególności, gdy przedkłada dokument potwierdzający zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4,
złoży dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 PZP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP, oraz w przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP.
7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa PZP.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) na standardowym formularzu.
Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że:
- Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również
narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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-

na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia dostępne są materiały pomocnicze dotyczące wypełniania
JEDZ,
- Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ, w części IV: Kryteria
kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, może wypełnić
ogólne oświadczenie w sekcji alfa.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia,
- dokumenty wymienione w rozdz. VI. 4. 1) i VI. 9 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w rozdz.
VI. 1 SIWZ, dotyczące tych podmiotów.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 PZP w zakresie:
1) braku podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) 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 PZP,
c) 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,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2) spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
3) spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w lit. a),
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego w rozdz. V. 1. 2) lit. c) warunku udziału w postępowaniu.
4) spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) wykazu dostaw wykonanych (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia, na którą składana jest oferta),
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5.

6.

7.

8.

9.

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były lub są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania
ofert,
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a), może złożyć oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w rozdz. VI. 4. 1) lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).
b) w rozdz. VI. 4. 1) lit. b) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w rozdz. VI. 5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VI. 5. SIWZ, w zakresie terminu wystawienia dokumentów,
stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w rozdz. VI. 4. 1). lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI. 5. lit. a),
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VI. 5
SIWZ, w zakresie terminu wystawienia dokumentów, stosuje się.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w rozdz. V. 3. SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdz. VI. 4. 1). SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której
mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
(sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
8
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10.

11.

12.

13.

14.

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. składa każdy z wykonawców.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia (JEDZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa 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.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

2.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem formy oświadczeń
i dokumentów wymaganej postanowieniami i przepisami prawa, co odnosi się także do oferty oraz
uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 3a PZP. W przypadku porozumiewania się za
pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający wymaga przesłania podpisanych dokumentów
przez osobę uprawnioną, w postaci skanu (plik zapisany w formacie pdf).
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane
przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion
Infrastruktury Wydział Zakupów Centralnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

VIII.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi.pi@poczta-polska.pl, a faksem na
nr + 48 22 65 65 005.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski,
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VII. 6. SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejsze SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
- Tomasz Pasik, tel. +48 65 65 489, faks nr + 48 22 65 65 005.
Wymagania dotyczące wadium.

1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 PLN (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
część 1: w wysokości 145.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych
00/100),
część 2: w wysokości 3.100,00 PLN (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100),
część 3: w wysokości 1.400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),
część 4: w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100),

2.

Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Poczta Polska

3.

4.

S.A. Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie: „Wadium PI.ZP.2600.059.2017 – dostawa gazu ziemnego – część …….”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 SIWZ, przed upływem
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5.
6.

7.

8.
9.

terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
Wniesienie wadium w formie poręczeń lub gwarancji następuje poprzez załączenie do oferty
oryginału dokumentu.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
2) innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty
w sposób umożliwiający jego wyjęcie do zwrotu (np. w „koszulce”) lub w oddzielnej kopercie.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.

IX.

Termin związania ofertą.

1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.

3.
4.

X.
1.

2.

3.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Ofertę stanowi:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ,
2) wypełniony formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a i/lub 2b
i/lub 2c i/lub 2d do SIWZ,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie/oświadczenia JEDZ wymienione w rozdziale VI.1-3 SIWZ;
2) dokumenty, o których mowa w rozdziale V. 4. SIWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4) dokument pełnomocnictwa.
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126) i wymagane postanowieniami SIWZ,
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, składane są w oryginale; dokumenty
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

wynikające z rozporządzenia i wymagane postanowieniami SIWZ, inne niż oświadczenia, należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane
przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Oferta musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana w języku polskim, na
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Za osoby uprawnione uznaje się:
1) Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych lub stanowiących podstawę wpisu do
stosownego rejestru.
2) Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa w pkt. X.6.1) SIWZ. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem).
3) Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku, gdy ofertę składać będzie
kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, wykonawcy
zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych
wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) wraz
z umową spółki cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników działających
w ramach spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność
z oryginałem) albo tylko umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie do
skutecznej reprezentacji spółki cywilnej przez osoby podpisane na dokumentach złożonych
w postępowaniu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem).
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Wydział Zakupów Centralnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
„OFERTA – PI.ZP.2600.059.2017 – dostawa gazu ziemnego typu E” z dopiskiem: "nie
otwierać przed ……………………………………………. 2017 r. godz. 14:30"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII SIWZ.
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w JEDZ części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców, o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.

2.
3.
4.
5.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa – sekretariat Pionu Infrastruktury (piętro 1) - do dnia
…………………………….. 2017 r., do godziny 1400 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdz. X SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 1.7 (piętro 1), w dniu
………………………………. 2017 r., o godzinie 1430.
Otwarcie ofert jest jawne.
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6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.poczta-polska.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

7.
8.

XII.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie Formularza ofertowego oraz
Formularza cenowego, wg wzorów stanowiących Załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ, odpowiednio do
części zamówienia na którą/które składana jest oferta.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w SIWZ.
Cenay ofertowa brutto muszsią być podanea i wyliczonea w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku, natomiast ceny w kolumnach 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d
do SIWZ muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do pięciu miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT i podatku akcyzowego należy do obowiązku
Wykonawcy.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego,
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

2.

Za ofertę najkorzystniejszą, w każdej części zamówienia, zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C.
Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena
ofertowa
brutto

100%

100

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty
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3.

4.
5.

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w danej części zamówienia, w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

XV.
1.

2.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 PZP, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
a) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informacji
o adresie zamieszkania osoby fizycznej;
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - kopii umowy
współpracy, potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pełnomocnictwa do zawarcia umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów
złożonych w postępowaniu;
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
e) Taryfy cen i opłat OSD zatwierdzonych przez Prezesa URE,
f) w przypadku, gdy Wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ważnej koncesji na
świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych odpowiednio do obszaru działania,
g) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - oświadczenia o
posiadaniu aktualnej, Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z OSD dla wszystkich PPG
Zamawiającego,
h) opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu
przelewem
na
rachunek
bankowy
Poczta
Polska
S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie: „Zabezpieczenie PI.ZP.2600.059.2017 – dostawa gazu ziemnego (część ….)”;
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b)

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 (Dz. U. z 2016r.,
poz. 359).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 PZP. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi obejmować
jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz
Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego,
w którym powołał się on na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
Wykonawcy, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności
Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień,
które utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie przez Zamawiającego z ustanowionego
zabezpieczenia i dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie obowiązywania gwarancji,
w szczególności Zamawiający uzna zabezpieczenie za niewniesione, jeżeli:
- gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych
przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy, lub
- gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych warunków
zapłaty innych, niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób działających
w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z żądaniem wypłaty kwoty
zabezpieczenia.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upłynięciem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy dla każdej części
zamówienia, Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ
poprzez wskazanie w nich odpowiedniego dla danej części przedmiotu zamówienia. Przed
podpisaniem umowy, Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 5
do SIWZ, stosownie do ilości części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone danemu
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Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, poprzez wskazanie w nim odpowiedniego przedmiotu
zamówienia.

XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP jak
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
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