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r.

Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia
Miejski Ośrodek Zdrowia
ul . Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
tel . (22 761 04 90)
fax (22 761 04.88)
Godziny pracy:
8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej :
www spzozzielonka.bip.eur.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej „SIWZ”)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, o wartości
nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

na realizację zadania pn.
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E
dla SPZOZ MOZ Zielonka”
,

Zatwierdzam

………………………………..
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona internetowa– spzozzielonka.bip.eur.pl
3. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla SPZOZ MOZ
Zielonka
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi
dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla SPZOZ MOZ
Zielonka
3. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów
poboru określonych w załączniku nr 5 do SIWZ szacuje się na 2304120 kWh (210.000m sześciennych)
Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy
między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń
finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załącznik nr 4 o SIWZ: (Istotne postanowienia umowy)
,
5. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.
6. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2019r. do dnia 30.06.2022r.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie
odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
9. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że
sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy
kompleksowe z HERMES ENERGY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 18A
11. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w
Warszawie przy ul., Równoległej 4a, 02-235 Warszawa
12. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
kod CPV:
09.12.30.00-7 Gaz ziemny
65.21.00.00-8 Przesył gazu
Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 3. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022r.
Rozdział 5. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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2. Przyjmuje się, że brak wskazania w ofercie podwykonawców oznacza realizację zamówienia siłami
własnymi.
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna):
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
5) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp (wg wzoru określonego w załączniku nr
2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają 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.
Rozdział 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty, w których wartości podane będą w walutach innych niż
złoty polski zostaną one przeliczone wg kursów średnich walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia
o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie:
a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
- w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
albo
posiadanie aktualnej podpisanej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD), tj. Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44 na
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego,
- w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
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2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 zostanie spełniony wyłącznie jeżeli, każdy z wykonawców wykaże spełnienie tego
warunku.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ust. 1 pkt 1 nie może
polegać na zasobach innego podmiotu, stosownie do postanowień art. 22a ust.1 ustawy Pzp.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 1620 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wyłączenia) lub ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp może na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W
przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania.
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy - złożenia wraz z ofertą – w celu wstępnego potwierdzenia, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

2. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, do przedłożenia:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzając, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, do przedłożenia:
1) kserokopii aktualnej koncesji potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie:
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a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku
wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Inne dokumenty które należy przedłożyć wraz z ofertą:
1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa);
5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę we wskazanych poniżej okolicznościach, na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp. tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. 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 ust. 2, 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

5

Oznaczenie sprawy: SPZOZ MOZ 3/271.2/2019

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
Rozdział 11.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 12.
1.
2.

3.

Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin 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.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia.

Rozdział 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.–
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Dopuszcza się porozumiewanie drogą
email na adres:: romanbielanski@wp.pl i faksem pod numerem 22 761 04.88 z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, że pismo wysłane przez
Zamawiającego na nr faxu lub pod adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, oświadczy, iż ww. nie otrzymał.
3. Dla ofert, a tym samym dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 lub 3a
Ustawy Pzp lub art. 26 ust. 2 lub 2f, dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
1) P. Romana Bielańskiego
e-mail: romanbielanski@wp.pl
2) P. Pawła Piaseckiego email: pawel.piasecki@spzozzielonka.pl
Rozdział 14.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w obrocie prawnym
zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby
posiadające Pełnomocnictwo.
3. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. Numeracja stron
winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym
wykonawca może nie numerować stron niezapisanych. W treści oferty winna być umieszczona
informacja o ilości stron.
Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika;
2) ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby
reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y)
notarialnie;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126), kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;
4) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dokumenty i oświadczenia takie muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie
strony w ofercie lub osobno). Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł (na
formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:
a) informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
b) informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny, lub inny, o ile ma wartość
gospodarczą,
c) Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę
fizyczną lub prawną.
Brak elementu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie
skutkował nieważnością zastrzeżenia.
2) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Opakowanie i adresowanie oferty.
1) Wykonawca umieści ofertę w kopercie. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia:
a) Koperta zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona powinna być pełnymi danymi
Wykonawcy (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po
terminie, zaadresowana na adres , SPZOZ MOZ ul. Mickiewicza 18, 05-220Zielonka i
oznakowana wg poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia
Miejski Ośrodek Zdrowia
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ul . Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
Oferta w przetargu nieograniczonym na
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego typu E dla SPZOZ MOZ Zielonka
Nie otwierać przed dniem 08.04.2019 r. godz. 10:15
2) Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona we wskazany w pkt 1 sposób, Zamawiający nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty bądź otwarcie
wadliwie oznakowanej oferty przed terminem składania ofert.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, z dopiskiem „wycofanie”;
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej,
oznaczonych jak w poprzedzającym ustępie, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek
„zmiany”;
3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
11. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ;
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.

12. Oferta powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:
1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do
SIWZ);
3) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy dotyczy);

13. W związku z tym, że Zamawiający stosuje w przedmiotowym postępowaniu tzw. procedurę
odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, może zażądać od Wykonawcy, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11
ust. 2 i 3, stosownie do postanowień art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp,.
14. Zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, dokumentów o których mowa w Rozdziale 11 ust. 2 i 3
(wszystkich lub wybranych) Zamawiający może zażądać na każdym etapie prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jego
odpowiedniego przebiegu.
Rozdział 15.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia
Miejski Ośrodek Zdrowia
ul . Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
Sekretariat I piętro
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w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 10:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sekretariat I piętro w dniu, 08.04.2019 r. o godz.
10:15.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty, wg kolejności wpływu, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (jeżeli Zamawiający wymagał ich podania) a
także wszystkie informacje dotyczące punktowania elementów oferty.
Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Rozdział 16.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego (za paliwo gazowe, abonament, opłatę
stałą i zmienną, opłaty, podatki (w tym: podatek od towarów i usług VAT) z uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów w odniesieniu do cen zawartych w taryfie), za cały okres dostawy.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę
przenieść do „Formularza ofertowego”.
5. Cena gazu może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany podatku VAT i urzędowych taryf.

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:
2. W kryterium cena ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w SIWZ i podana w „Formularzu
ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ):

l.p.

1

Kryterium
zasadnicze

Opis

Waga – udział w ocenie

Cena

Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty
ponoszone przez wykonawcę (za paliwo gazowe,
abonament, opłatę stałą i zmienną, opłaty, podatki (w tym:
podatek od towarów i usług VAT) z uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów w odniesieniu do cen
zawartych w taryfie).

100,00%

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która, będzie oferować najniższą cenę
4. Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą
powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę (za paliwo gazowe, abonament,
opłatę stałą i zmienną, opłaty, podatki (w tym: podatek od towarów i usług VAT) z uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów w odniesieniu do cen zawartych w taryfie.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art.
94 Ustawy Pzp.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie
wymagał przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie – do dnia
podpisania umowy – dostarczyć lub udostępnić :
1) aktualną na dzień podpisania umowy taryfę cen i opłat zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 24aa ust. 2 Jeżeli Wykonawca 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.

Rozdział 19.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 20.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że przekaże wybranemu Wykonawcy wszelkie, niezbędne do realizacji umowy, dane – w razie
potrzeby również w wersji edytowalnej (Excel, Word).
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy, pod warunkiem, iż umowa zawierać
będzie wszystkie zapisy zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie niezbędnych zapisów
(związanych np. ze świadczeniem usług dystrybucji energii wymaganych przez lokalnego OSD) w formie
załączników do umowy kompleksowej, które nie mogą być sprzeczne z zapisami wynikającymi z załącznika
nr 4 do SIWZ, które mają charakter nadrzędny w stosunku do wprowadzonych załącznikami zapisów.
4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość otrzymywania faktur wstępnych dla grupy taryfowej
W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane
paliwo gazowe, wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o
kwotę wynikającą z faktur wstępnych.
5. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza określenia minimalnego poziomu wykorzystania gazu
w okresie obowiązywania umowy na poziomie 60%.
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Rozdział 21.

Inne informacje

Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych tej ustawy jak
też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp..
W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ MOZ Zielonka, ul. Mickiewicza 18, 05-220
Zielonka,
inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ MOZ Zielonka jest Pan Paweł Piasecki, kontakt:
adres email: iod@spzozzielonka.pl
,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
SPZOZ MOZ 1/271.2/2019 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)dalej „ustawa Pzp”
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Panna podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
Nie przysługuje Pani/Panu
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Oznaczenie sprawy: SPZOZ MOZ 3/271.2/2019

Rozdział 23.

Załączniki do SIWZ

SIWZ zawiera 6 załączników, które stanowią jej integralną część:
Załącznik Nr 1
Formularz oferty
Załącznik Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych

Załącznik Nr 3

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

Załącznik 4 I
Załącznik Nr 4

Istotne postanowienia umowy
Oświadczenie RODO

,
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