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Małkinia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz 

dystrybucja) do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia z kompleksem 

mieszkalnym w Małkini Górnej oraz budynku biurowego ZGKiM  

Sp. z o.o. w Małkini Górnej. 

Numer ogłoszenia: 8475 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Nurska 144, 07--

32 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 29 644 86 62, faks 29 644 86 62. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 

(sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w 

Małkini Górnej oraz budynku biurowego ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca 

sprzedaż i dystrybucję gazu do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w 

Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3 (o ciśnieniu dostawy i odbioru paliwa gazowego nie mniejszym niż 

1,6 kPa) i budynku biurowego ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 144 (o ciśnieniu 

dostawy i odbioru paliwa gazowego nie mniejszym niż 1,6 kPa). Dostarczanie gazu ziemnego odbywać 

się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z 

dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.) i 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął 

przewidywane, szacunkowe zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 78 000 m³ co 

http://www.zgkim.pl/


stanowi w jednostkach energii (przy zastosowaniu współczynnika konwersji równego 11) ilość 858 000 

kWh, w tym gaz rozliczany: w grupie taryfowej HD-2 (ul. Nurska 144) - 8 000 m³, co stanowi 88 000 kWh; 

w grupie taryfowej HD-3 (ul. Biegańskiego 3) - 70 000 m3, co stanowi 770 000 kWh. Zamawiający 

zastrzega, że wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym 

wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. 

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. 

Niewykorzystanie paliwa gazowego w ilościach wskazanych w SIWZ nie uprawnia Wykonawcy do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że jest 

podmiotem niepodlegającym zwolnieniu z akcyzy. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu 

sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych. Zamawiający 

podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: DUON 

Dystrybucja S.A. ul Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że posiada: 1) aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub 

podpisaną umowę z właściwym miejscowo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 

świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących 



właścicielami sieci dystrybucyjnej) oraz przedstawi oświadczenie określone w załączniku nr. 2 

do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia 

lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 



także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) formularz oferty - wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) formularz oferty - zestawienie 

cenowe - wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ, 3) projekt własnej umowy na kompleksową 

dostawę paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E zgodny z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 4) pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają 

się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i 

oświadczenia, jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - 

oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Termin płatności - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 



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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W szczególności dopuszczalne są zmiany: 1) gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknęła z 

okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jednocześnie nie są to 

okoliczności, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 2) korzystne dla 

zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty 

bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy, 3) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . 

W takim przypadku zmianie podlegać będzie kwota podatku VAT, 4) w przypadku urzędowej zmiany 

stawki podatku akcyzowego obowiązujących Wykonawcę i związanych bezpośrednio z przedmiotem 

zamówienia (umowy). W takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot 

zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego (umowy), 5) w przypadku 

zmiany mocy umownej, 6) w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej 

taryfy Wykonawcy 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 Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci Zamawiający 

jest przyłączony, 7) zmiana innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ 

na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za stron, 8) wystąpienia oczywistych omyłek 

pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 9) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części 

zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 

okoliczności. Zamawiający określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana taka wymaga wniosku w 

formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zgkim.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

01.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 

144, 07-320 Małkinia Górna.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

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

zamówienia: nie 

 
 


