Z A M A W I A J Ą C Y:
Szkoła Podstawowa Nr 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Adres:

ul.

05-077

Klimatyczna

nr

1

Warszawa-Wesoła

Tel. 22 773-23-35, fax. 22 773-29-87

_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
p.n.

DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

Nr sprawy 1 / 2017
Sp e cy f ika cja I s t ot ny ch Wa r un kó w Zam ów ie ni a zos tał a p rzy g ot owa na
p rz ez czł on kó w Kom is ji Prz et arg ow ej w sk ład z i e :

1. Ludmiła URBAN

- Przewodnicząca

................………...

2. Piotr SIWEK

- Sekretarz Komisji

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

3. Katarzyna ZAKRZEWSKA

- Członek Komisji

................………...

Z A T W I E R D Z A M:

Warszawa, dn. 6.12. 2017 r.…………………….

Pani Izabela NOWACKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. Klimatyczna Nr 1, 05-077 Warszawa
Tel. 22 773-23-35, fax. 22 773-29-87
działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.4066.2017
z dnia 28.07.2017 r. oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na:

DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

1.
INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
1.1 Zamawiającym jest:
Szkoła Podstawowa Nr 385
ul. Klimatyczna Nr 1,
05-077 Warszawa-Wesoła
REGON: 367405267
NIP: 9522166247
Strona internetowa: www.sp385.waw.pl
e-mail: halasportowa@sp385.waw.pl
1.2. Znak Postępowania: 1 / 2017
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej „Ustawą” lub „Prawem zamówień
publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.
3. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
3.1 Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
3.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
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4.
4.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej)
gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Szkoły Podstawowej Nr 385, kuchni
Szkoły oraz hali sportowej przy ul. Klimatycznej 1, 05-077 Warszawa. Dostarczanie gazu
odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia
dotyczące sprzedaży oraz postanowienia o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
gazu i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych w danym obiekcie służących do
przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora
systemu. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostało
sporządzone na podstawie danych z lat poprzednich. Prognoza służy wyłącznie do
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania
do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa
gazowego. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie
odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Własność paliwa gazowego przechodzi
na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

4.2

Warunki przyłącza i dostawy gazu ziemnego do obiektów zawarte są w Załączniku
nr 5 do SIWZ.

4.3

Ilości wskazane w załączniku Nr 5 do specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi,
przyjętymi dla celu porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego.

4.4 Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę.
4.5 Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
pod nr:
Gaz ziemny
09.12.30.00-7
Przedmiot dodatkowy:
Przesył gazu i podobne usługi
65.20.00.00-5

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało realizowane w okresie od dnia podpisania
umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
5.2
Miejscem wykonania zamówienia jest Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
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6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi (gazem ziemnym).
b) W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, jeżeli przedstawią
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji
gazu ziemnego lub promesę takiej umowy, natomiast gdy Wykonawca jest właścicielem sieci
dystrybucyjnej, jeśli przedstawi aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
3)
a)

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uwaga:
Zamawiający dokona oceny powyższych warunków dopuszczających Wykonawców do udziału
w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z punktem
7 niniejszej SIWZ.
7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, W TYM
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym, (w przypadku
podmiotów występujących wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców
w postępowaniu).
2 a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku podmiotów
występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do
rejestru).
2 b) aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi (gazem ziemnym). (W
przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na
podstawie wpisu do rejestru).
2 c) w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej - podpisana
umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu
ziemnego lub promesę takiej umowy, natomiast gdy Wykonawca jest właścicielem sieci
dystrybucyjnej - aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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3.
4.
5.

6.

7.

oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone przez zamawiającego, wg wzoru
określonego w załączniku nr 2a (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa
Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców
w postępowaniu).
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego
w załączniku nr 2b. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
wykonawca (uczestnik konsorcjum),
informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy,
wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 7 lub listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku
podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik
konsorcjum),
wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – wg wzoru
załącznika nr 4 (załączyć w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać usługi
podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków). W przypadku
podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w
postępowaniu. W przypadku braku takiego oświadczenia zamawiający uzna, że wykonawca
będzie realizować zamówienie bez udziału podwykonawcy.
zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg
wzoru określonego w załączniku nr 6 (Dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby).

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono
z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7a W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie.
1) Zamawiający w stosunku do uczestników występujących wspólnie wymaga załączenia do oferty
pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków i pełnomocnika określającego m. in.:
a) temat postępowania,
b) wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej,
c) wyznaczenie pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika (np. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy).
2) W powyższym przypadku złożenia oferty wspólnej do oferty muszą być załączone:
a) przez pełnomocnika komplet dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ wraz oryginałem
pełnomocnictwa zawierającego wszystkie postanowienia wyszczególnione w pkt 7a, pkt 1, lit a)
do lit. d) oraz dokumentami stwierdzającymi, iż osoby podpisujące pełnomocnictwo
są uprawnionymi do składania oświadczeń woli.
b) przez każdego z pozostałych uczestników wymienionych w pełnomocnictwie komplet
dokumentów wymienionych w punkcie 7 ppkt 2 i ppkt 6 SIWZ.
7.b Oferta składana przez spółkę cywilną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) dokumentów wymienionych w pkt 7 SIWZ oraz pełnomocnictwo określone w pkt 7a w imieniu spółki,
b) dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 2 i ppkt 6 – dotyczące każdego ze wspólników.
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Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - wymagania
dopuszczające do udziału w przetargu podlegają sumowaniu.
7.c Oferta składana przez podmioty zagraniczne
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 7 pkt 2 i ppkt 6 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
– wystawione nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzane w języku obcym wraz z tłumaczeniem na
język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.
8.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
sobie faksem lub pocztą elektroniczną - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres poczty elektronicznej: halasportowa@sp385.waw.pl
Numer faksu Zamawiającego: 22 773-29-87
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem,
należy kierować na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 385
ul. Klimatyczna Nr 1,
05-077 Warszawa-Wesoła
8.2 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w zakresie procedury:
p. Piotr Siwek, tel. 22 773-60-27,
w zakresie przedmiotu zamówienia:
p. Katarzyna Zakrzewska – tel. 22 773-23-35 w. 216
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 800-1600
8.3

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

9. WADIUM PRZETARGOWE
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
11.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca powinien sporządzić jeden komplet dokumentów tworzących ofertę składającą
się z elementów wymienionych w rozdziale 7. Oferta wraz z załącznikami może być
sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i treści
określonej przez Zamawiającego.
2. Ofertę należy napisać na maszynie lub komputerze lub czytelnie odręcznie. Wszystkie
dokumenty powinny być napisane w języku polskim.
3. W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski – poświadczone
przez Wykonawcę.
4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do
występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Miejsca naniesienia poprawek
(również przy użyciu korektora) w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
5. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były zszyte
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane
oraz ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 7.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku
pieczęci imiennej.
7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy – z określeniem siedziby – wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
8. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje
on „nie dotyczy”
9. Wszystkie dołączane do oferty dokumenty i oświadczenia muszą być przedstawione w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” (na każdej zapisanej
stronie) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub notariusza.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą
być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.)” i dołączone w sposób nie budzący wątpliwości najlepiej w osobnej
kopercie lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 800-1600,
nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 1000 w Szkole Podstawowej Nr 385,
ul. Klimatyczna Nr 1, 05-077 Warszawa-Wesoła, sekretariat, pok. 109
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Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym
i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone
w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).
Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 385
ul. Klimatyczna Nr 1,
05-077 Warszawa-Wesoła
„OFERTA PRZETARGOWA NA:
DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ”
z dopiskiem:
- nie otwierać przed 15 grudnia 2017 r. do godz. 1100
Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu,
miejscowość, numer kodu pocztowego) wykonawcy składającego daną ofertę.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu
składania ofert. t.j. 15 grudnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Klimatycznej Nr 1, pok. nr 109 (sekretariat)

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) służy jedynie do
porównania ofert. Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na
podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika
konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, w okresach ustalonych w
Taryfie. Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej będą miały zastosowanie ceny, stawki opłat
i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie Sprzedawcy, przewidziane dla grupy taryfowej, do
której został zakwalifikowany Odbiorca oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich
stosowania wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie (Zamawiający dopuszcza zmianę cen
i stawek opłat przedstawionych w Formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi Taryfami.
Powyższe zmiany cen następują automatycznie od dnia wejścia w życie nowych taryf bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
2. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) służy jedynie do
porównania ofert. Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na
podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika
konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, w okresach ustalonych w
Taryfie. Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej będą miały zastosowanie ceny, stawki opłat
i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie Sprzedawcy, przewidziane dla grupy taryfowej, do
której został zakwalifikowany Odbiorca oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich
stosowania wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie (Zamawiający dopuszcza zmianę cen
i stawek opłat przedstawionych w Formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi Taryfami.
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3.
4.

5.
6.

Powyższe zmiany cen następują automatycznie od dnia wejścia w życie nowych taryf bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Cena brutto oferty w formularzu cenowym ma być skalkulowana w oparciu o podawane przez
Zamawiającego szacunkowe zapotrzebowanie na gaz, ceny jednostkowe poszczególnych
składników dla dostawy gazu i usług dystrybucyjnych oraz stawkę podatku VAT).
W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia, obejmującą podatek VAT zgodnie z
ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Cena brutto oferty oraz wartości netto i wartości brutto określone w formularzu oferty
winny być podane w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
natomiast cena jednostkowa netto winna być podana z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku w przypadku wyrażenia jej w złotych lub do trzech miejsc po przecinku w
przypadku wyrażenia jej w groszach.

7. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką
podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na Zamawiającym.
W związku z tym, przy porównywaniu ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów
zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT.

14 . KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia

- 60 %

Punkty przyznane za kryterium „Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia” będą
liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cx) × 60
gdzie:
C
Cmin
Cx

– ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”,
– cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych
- cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

2. Termin płatności

- 40%

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „termin płatności” w następującej wysokości:
1. Za wydłużenie
- 40 pkt
2. Za wydłużenie
- 30 pkt
3. Za wydłużenie
- 20 pkt
4. Za wydłużenie
- 10 pkt

terminu płatności do 35 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
terminu płatności do 28 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
terminu płatności do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
terminu płatności do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
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15.
1.
2.

3.
4.

INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Wybrany w postępowaniu wykonawca, przed podpisaniem umowy przekaże
zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę, osób upoważnionych do
kontaktów w ramach realizacji umowy oraz numer konta bankowego.
Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych Umów Kompleksowych Dostarczania Paliwa
Gazowego oddzielnie dla każdego punktu poboru paliwa gazowego.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorcu zaproponowanym przez wykonawcę,
uwzględniającym zapisy Istotnych Postanowień Umowy.

16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAWIERA ZAŁĄCZNIK do SIWZ.

18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte
w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.

19.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

20.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

21.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające będą powtórzeniem
tego samego rodzaju dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

22.

ZAMAWIAJĄCY
NIE
WARIANTOWYCH.

23.

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE
POLSKIEJ (ZŁ).

24.

ZAMAWIAJĄCY
NIE
PRZEWIDUJE
ZWROTU
KOSZTÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU Z ZASTRZEŻENIEM OKOLICZNOŚCI PRZEWIDZIANYCH
W ART. 93 ust. 4 USTAWY.

25.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK
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26.

INNE INFORMACJE
Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
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Załącznik nr 1

OFERTA

PRZETARGOWA

(pieczęć Wykonawcy)

NIP Wykonawcy: ..................................................
REGON: ...............................................................
e- mail …………….………@……….……………

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
05-077 WARSZAWA
ul. Klimatyczna 1
( Zamawiający)
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ
1.

Oferujemy

realizację

zamówienia

za

wynagrodzenie

w

wysokości

do

......................................................... zł (brutto).
słownie ...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
- zgodnie z formularzem cenowym.
1a. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
w SIWZ, w terminie określonym w rozdziale 5. SIWZ .

obejmującego

zakres

określony

1b. Oferujemy termin płatności: ………………. dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
2.
3.

Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

Uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, która jest częścią
specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na
warunkach określonych przez zamawiającego.
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji
przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych
warunków realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie
poinformujemy o nich zamawiającego.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30. dni od daty terminu otwarcia ofert.
Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia:
a.…………………………………………………………………………… g.……………………….....................................................…………………
b.…………………………………………………………………………… h.…………………………………………....................................................
c…………………………………………………………………………… i……………………………………………....................................................
d………………………………….....................................................……… j…………………………………………………………………………….
e……………………………………………………………………............... k...................................…………………………………………………….
f……………………………………………………………………………… l……………………......................................................………………….

11. W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do:
- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

12. Podajemy nr Fax. ……………………………………….Tel. …………………………..…………………
Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:
.............................................................

.............................................................
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Załącznik Nr 2a

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Szkołę Podstawową Nr 385 w Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.

DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

Ja
(Imię i Nazwisko) .................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa) …………………………………….........................................................
Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w SIWZ.

data podpisania oferty………………………………….

…........……….....….................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik Nr 2b

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Szkołę Podstawową Nr 385 w Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.

DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

Ja
(Imię i Nazwisko) .................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa) …………………………………….........................................................
1. Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
2. Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj……………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data podpisania oferty………………………………….

…........……….....….................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik Nr 3

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

UMOWA Nr ……………………..
W dniu……………. 2017 roku, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy
Nr 3/5, 00-950 Warszawa, Nr REGON: 015259640, Nr NIP: 525-22-481, reprezentowaną na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy: Nr ……………….. z dnia …………. r. przez:
1.

……………………………….

- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 385

z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
Nr REGON: 367405267, Nr NIP: 9522166247
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………………………………………………………………..……………………………………,
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawarta
została umowa następującej treści:

Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej)
gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Szkoły Podstawowej Nr 385, kuchni
Szkoły oraz hali sportowej przy ul. Klimatycznej 1, 05-077 Warszawa. Dostarczanie gazu
odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej
zawierającej postanowienia
dotyczące sprzedaży oraz postanowienia o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu
i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo - odbiorczego,
którym jest zespół urządzeń gazowych w danym obiekcie służących do przyłączenia sieci
wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostało
sporządzone na podstawie danych z lat poprzednich. Prognoza służy wyłącznie do
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z
tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie
z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i
korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego
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pełnomocnictwa. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu
pomiaru na wyjściu z gazomierza.
1. Zamawiający będzie nabywał paliwo gazowe na potrzeby własne, jako odbiorca końcowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa gazowego oraz zapewnienia świadczenia usług
dystrybucyjnych przez OSD do obiektu Zamawiającego (jeśli nie jest właścicielem sieci
dystrybucyjnej to na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej pomiędzy Sprzedawcą a OSD).
3. Szacunkowa ilość paliwa gazowego planowanego do instalacji obiektów Zamawiającego
wymieniona jest w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że podane
ilości kWh/h paliwa gazowego są ilościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia ceny oferty.
4. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia wartości umowy do istniejących potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy
roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania niniejszej umowy
i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy,
w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
5. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej,
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie
z zasadami określonymi w Taryfach, nie wymaga zmiany umowy.

Termin umowy

1. Umowa kompleksowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony
2. Dostarczanie Paliwa gazowego i wyliczanie opłat następuje z dniem wskazanym w dokumencie
potwierdzającym rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego podpisanym przez Operatora
i Zamawiającego. W przypadku Umowy zawieranej w procesie zmiany sprzedawcy, jeżeli
dotrzymanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego lub OSD, rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego i
wyliczania opłat następuje z dniem rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji Paliwa gazowego
do Obiektu w ramach niniejszej Umowy.
3. Umowa kompleksowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2020 roku
4. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym
porozumieniem Stron.
5. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron
z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego
wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim
terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności
nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych
warunkach umowy
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy,
Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu
wypowiedzenia
7. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących po
stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy,
Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się
poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z
dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP.
8. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30)
dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może
Nr sprawy: 1/2017
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rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.
9. W przypadku zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, Umowa z Odbiorcą końcowym ulega
rozwiązaniu z końcem Miesiąca gazowego następującego po Miesiącu gazowym, w którym
oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać
późniejszy termin rozwiązania Umowy.
10. Częściowa zmiana Sprzedawcy polegająca na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej z kolejnym
sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu Mocy umownej u dotychczasowego Sprzedawcy lub
częściowym wypowiedzeniu Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą, następuje zgodnie z
procedurą zmiany sprzedawcy zawartą w IRiESD. W takiej sytuacji Moc umowna u
dotychczasowego Sprzedawcy ulega zmniejszeniu z końcem Miesiąca gazowego następującego
po Miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o zmniejszeniu Mocy umownej zostało złożone
Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin zmniejszenia Mocy umownej.
11. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca
nie dotrzymuje warunków Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
przywrócenia stanu zgodnego z Umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
12. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia następuję z zachowaniem formy pisemnej oraz
z podaniem przyczyny rozwiązania.
Wartość umowy i zasady płatności

1. Rozliczenia za usługi dystrybucji i sprzedaż gazu ziemnego odbywać się będzie
w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych wg. grup taryfowych, na podstawie odczytu wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego, pozyskanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
według zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie i Taryfie OSD.
2. Planowana wartość umowy wynosi brutto ……………….. zł (słownie: ……………….),
3. Rozliczenie za dostawę paliwa gazowego dokonywane będzie na podstawie odczytów. Po
upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę
miesięczną za dostawę paliwa gazowego, która powinna zawierać m.in. wyszczególnienie
wszystkich pozycji kosztowych.
4. Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego
w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia. Zamawiający będzie regulował należności,
przewidziane w Umowie kompleksowej:
- przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w innym dokumencie wystawionym
przez Sprzedawcę, na podstawie, którego następują płatności z tytułu realizacji Umowy
kompleksowej.
5. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy
Sprzedawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie, którego następują
płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej.
Oświadczenia stron

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania umowy będzie posiadł wszystkie
wymagane prawem koncesje, a także wymagane do realizacji przedmiotowej umowy dokumenty,
(w tym ważną umowę na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, jeśli nie jest właścicielem
sieci dystrybucyjnej).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach lub
zmianach sprzedaży lub dystrybucji gazu ziemnego.
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Reklamacje i bonifikaty

1. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji
dotyczących dostarczania gazu ziemnego, przez całą dobę.
2. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, ilość zużytego gazu
wskazanej na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. Wykonawca ma
obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia.
3. Zamawiający ma prawo do otrzymania upustów i bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów
jakościowych paliwa gazowego i standardów jakości obsługi odbiorców, zgodnie z taryfą
Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Cennikiem dla paliwa gazowego.
Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy

Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym Wykonawcy ulegną zmianie wyłącznie w
przypadku:
1) ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy,
3) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Sprzedawcy w
zakresie cen paliwa gazowego oraz stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłat
dystrybucyjnych lub przesyłowych i warunki ich stosowania wynikające z zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy Operatora, do którego Sieci
Odbiorca jest przyłączony

W Y K O N A W C A:
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Załącznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA ZLECIĆ PODWYKONAWCOM
w przy realizacji zamówienia na
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

Zakres powierzonego zamówienia

Nazwa podwykonawcy

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:
.............................................................

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

Nr sprawy: 1/2017

data podpisania oferty .............................
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Załącznik nr 5
WARUNKI PRZYŁĄCZA ORAZ SZACUNKOWE ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO
1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) dla
obiektów:
a)
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 385: ciśnienie nie niższe niż 2 kPa, minimalny pobór paliwa
gazowego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów
technologicznych znajdujących się w obiekcie: 241 kWh/h. Układ pomiarowy: gazomierz rotorowy typu
G16 i przelicznik objętości przepływu paliwa gazowego na warunki normalne. Grupa taryfowa
sprzedawcy: W-5, grupa taryfowa Operatora Systemu Dystrybucyjnego: W-5.1
b)
Hala sportowa: ciśnienie nie niższe niż 3,4 kPa, minimalny pobór paliwa gazowego dla
zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów
technologicznych znajdujących się w obiekcie: 274kWh/h. Układ pomiarowy: gazomierz rotorowy typu
G25 i przelicznik objętości przepływu paliwa gazowego na warunki normalne Grupa taryfowa
sprzedawcy: W-5, grupa taryfowa Operatora Systemu Dystrybucyjnego: W-5.1
c)
Kuchnia Szkoły Podstawowej Nr 385: ciśnienie nie niższe niż 1,6 kPa, minimalny pobór
paliwa gazowego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie
obiektów technologicznych znajdujących się w obiekcie: 110 kWh/h. W obiekcie znajdują się
następujące urządzenia gazowe: trzon kuchenny 6-pal o mocy 40 kW - sztuk 1, trzon kuchenny 6-pal
o mocy 25 kW – sztuk 1 oraz taboret gazowy o mocy 16 kW – sztuk 1. Taryfa sprzedawcy: W-3.6,
grupa taryfowa Operatora Systemu Dystrybucyjnego:W-3.6.
2. Prognozowane zapotrzebowanie paliwa gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 385:
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2018 r.

Przybliżona ilość paliwa
gazowego w kWh

Styczeń

210500

Luty

180500

Marzec

180500

Kwiecień

82500

Maj

18000

Czerwiec

18000

Lipiec

10000

Sierpień

10000

Wrzesień

15000

Październik

90000

Listopad

150000

Grudzień

150000

Razem za 2018 r.

1115000

2019 r.

Przybliżona ilość paliwa
gazowego w kWh

Styczeń

210500

Luty

180500

21

Marzec

180500

Kwiecień

82500

Maj

18000

Czerwiec

18000

Lipiec

10000

Sierpień

10000

Wrzesień

15000

Październik

90000

Listopad

150000

Grudzień

150000

Razem za 2019 r.

1115000

2020 r.

Przybliżona ilość paliwa
gazowego w kWh

Styczeń

210500

Luty

180500

Marzec

180500

Kwiecień

82500

Maj

18000

Czerwiec

18000

Lipiec

10000

Sierpień

10000

Wrzesień

15000

Październik

90000

Listopad

150000

Grudzień

150000

Razem za 2020 r.

1115000

3. Prognozowane zapotrzebowanie paliwa gazowego dla hali sportowej:
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2018 r.

Przybliżona ilość paliwa
gazowego w kWh

Styczeń

95200

Luty

95200

Marzec

60500

Kwiecień

25000

Maj

12500

Czerwiec

12500

Lipiec

7000

Sierpień

7000

Wrzesień

10000

Październik

60500

22

Listopad

95200

Grudzień

95200

Razem za 2018 r.

575800

2019 r.

Przybliżona ilość paliwa
gazowego w kWh

Styczeń

95200

Luty

95200

Marzec

60500

Kwiecień

25000

Maj

12500

Czerwiec

12500

Lipiec

7000

Sierpień

7000

Wrzesień

10000

Październik

60500

Listopad

95200

Grudzień

95200

Razem za 2019 r.

575800

2020 r.

Przybliżona ilość paliwa
gazowego w kWh

Styczeń

95200

Luty

95200

Marzec

60500

Kwiecień

25000

Maj

12500

Czerwiec

12500

Lipiec

7000

Sierpień

7000

Wrzesień

10000

Październik

60500

Listopad

95200

Grudzień

95200

Razem za 2020 r.

575800

Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostało sporządzone na
podstawie danych z lat poprzednich. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa
gazowego.

Nr sprawy: 1/2017
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Załącznik nr 6

……………………………………………………
(Pieczęć podmiotu oddającego do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby)

Z O B O W I A Z A N I E * (oryginał)
PODMIOTU/PODMIOTÓW ODDAJACYCH
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, tj.
1.…………………………………………………………………………………………………………..………
2.…………………………………………………………………………………………………………..………
3.…………………………………………………………………………………………………………..………
4.…………………………………………………………………………………………………………..………
5.…………………………………………………………………………………………………………..………
na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia
p. n:
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

m.…………….…………dnia …………….
………………………………………
podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji podmiotu oddającego do
dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby

*) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
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Załącznik Nr 7

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Szkołę Podstawową Nr 385 w Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.

DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KUCHNI
SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ
Ja
(Imię i Nazwisko) ........................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa) ……………………………….........................................................
stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że wykonawca nie należy* do żadnej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.).
Miejscowość, data podpisania ………………………………….
…........……….....….................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

 W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej
informacji dołącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej ze wskazaniem przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorców zależnych:
l.p. Nazwa podmiotu
Adres podmiotu

Miejscowość, data podpisania ………………………………….
…........……….....….................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

UWAGA: Informację, zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
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Załącznik Nr 8

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

1. Dostawa gazu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 385 od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2020 r.

TARYFA W-5, moc umowna 241 kWh/h
A. GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY grupy E
Szacowane zużycie
Cena jednostkowa netto za 1 kWh paliwa
paliwa gazowego w
gazowego [zł] (do pięciu miejsc po
okresie 36 miesięcy [kWh]
przecinku)
3 345 000
B. OPŁATA ABONAMENTOWA
Szacowana ilość miesięcy
Cena jednostkowa netto za opłatę
abonamentową [zł] (dwa miejsca po
przecinku)
36
C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA
Moc
Szacowana ilość godzin w
Cena jednostkowa netto
zamawiana
okresie 30 miesięcy [h]
za opłatę sieciową stałą
[kWh/h]
[zł] (pięć miejsc po
przecinku)
26 280
658
D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA
Szacowane zużycie
Cena jednostkowa netto za opłatę
paliwa gazowego w
sieciową zmienną [zł] (do pięciu miejsc po
okresie 36 miesięcy [kWh]
przecinku)
3 345 000
Razem wartość netto:
Podatek VAT
Razem cena brutto:

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
(dwa miejsca po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
(dwa miejsca po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2x3)
(dwa miejsca po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
(dwa miejsca po przecinku)

2. Dostawa gazu do hali sportowej od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

TARYFA W-5, moc umowna 274 kWh/h
A. GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY grupy E
Szacowane zużycie
Cena jednostkowa netto za 1 kWh paliwa
paliwa gazowego w
gazowego [zł] (do pięciu miejsc po
okresie 36 miesięcy [kWh]
przecinku)
Nr sprawy: 1/2017

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
(dwa miejsca po przecinku)
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1 727 400
B. OPŁATA ABONAMENTOWA
Szacowana ilość miesięcy
Cena jednostkowa netto za opłatę
abonamentową [zł] (dwa miejsca po
przecinku)
36
C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA
Moc
Szacowana ilość godzin w
Cena jednostkowa netto
zamawiana
okresie 36 miesięcy [h]
za opłatę sieciową stałą
[kWh/h]
[zł] (pięć miejsc po
przecinku)
26 280
494
D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA
Szacowane zużycie
Cena jednostkowa netto za opłatę
paliwa gazowego w
sieciową zmienną [zł] (do pięciu miejsc po
okresie 36 miesięcy [kWh]
przecinku)
1 727 400
Razem wartość netto:
Podatek VAT
Razem cena brutto:

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
(dwa miejsca po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2x3)
(dwa miejsca po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2)
(dwa miejsca po przecinku)

3. Dostawa gazu do obiektu zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 385
(Kuchnia) od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

TARYFA W-3.6, moc umowna do 110 kWh/h
A. GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY grupy E
Szacowane zużycie
Cena jednostkowa netto za 1 kWh paliwa
Wartość netto w zł (kol. 1x2) (dwa
paliwa gazowego w
gazowego [zł] (do pięciu miejsc po
miejsca po przecinku)
okresie 36 miesięcy [kWh]
przecinku)
68 238
B. OPŁATA ABONAMENTOWA

Szacowana ilość miesięcy

Cena jednostkowa netto za opłatę
abonamentową [zł] (dwa miejsca po
przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2) (dwa
miejsca po przecinku)

36
C. OPŁATA SIECIOWA STAŁA

Szacowana ilość miesięcy

Cena jednostkowa netto za opłatę
sieciową stałą [zł] (pięć miejsc po
przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2x3)
(dwa miejsca po przecinku)

36

Nr sprawy: 1/2017
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D. OPŁATA SIECIOWA ZMIENNA
Szacowane zużycie
paliwa gazowego w
okresie 36 miesięcy [kWh]

Cena jednostkowa netto za opłatę
sieciową zmienną [zł] (do pięciu miejsc
po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1x2) (dwa
miejsca po przecinku)

68 238
Razem wartość netto:
Podatek VAT
Razem cena brutto:
Wartości opłat sieciowych powinny zawierać koszty z utrzymaniem sieci dystrybucji (należy wyliczyć na
podstawie cen obowiązujących na dzień składnia oferty, zgodnych z obowiązującą wykonawcę taryfą OSD
zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

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

Nr sprawy: 1/2017

data podpisania oferty .............................
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