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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.). 
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           Zatwierdzam



1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

 ul. Nurska 144 

 07-320 Małkinia Górna 

tel./fax. 29 644 86 62 

e-mail: sekretariat@zgkim.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

 nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej progów określonych w przepisach 

 wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.2.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów 

 wykonawczych do ustawy: 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2263). 

2.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 

 Prawo zamówień publicznych. 

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1   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). 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

09123000-7 - Gaz ziemny, 

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi. 

3.2.  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. 

3.3.  Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane, szacunkowe 

 zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 78 000 m³ co 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. 

3.4.  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. Nie 

 wykorzystanie paliwa gazowego w ilościach wskazanych w SIWZ nie uprawnia 

 Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec 

 Zamawiającego.  

3.5. Zamawiający deklaruje odbiór paliwa gazowego wg poniższego zestawienia: 

Obiekt Moc 

zamówiona 

Układ 

pomiarowy 

Urządzenia gazowe Ilość 

urządzeń 

ul. Nurska 144 w ilości  

10,0 m³/h, tj. 

110 kWh 

gazomierz kocioł gazowy c.o. jednofunkcyjny  

o mocy 45 kW 

1 szt. 

ul. Biegańskiego 3 w ilości  

40,0 m³/h, 

tj.440 kWh 

gazomierz kocioł gazowy c.o.  jednofunkcyjny 

o mocy 200 kW 

2 szt.  

 

3.6. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem niepodlegającym zwolnieniu z akcyzy. 

3.7.  Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się 

 będzie według wskazań układów pomiarowych. 

3.8.  Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 

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

4.      OFERTY CZĘŚCIOWE 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

5.       OFERTY WARIANTOWE 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6.       INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH    

 UZUPEŁNIAJĄCYCH  

    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 7.       INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 

7.1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia.          

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

7.2.   Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez 

Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

8.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

          Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 



9.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

 DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

9.1.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

 podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki i wymagania 

 określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

 warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że posiada: 

 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 

ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 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. 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ. 

 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie 

określone w załączniku nr. 2 do SIWZ . 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły 

„spełnia” – „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, a składanych 

przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.3 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 wykonywania zamówienia. Z treści 

 zobowiązania lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu 

 wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

 zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli 

 Wykonawca powołuje 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, określonych w pkt. 10 ppkt. 10.2 niniejszej SIWZ. 



9.4.    Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnienia powyższych warunków nie  

później niż na dzień składania ofert. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  później  niż na dzień składania ofert. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia  warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu z udziału w  postępowaniu. 

9.5.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku    

 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

 udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

 sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub 

z innej czynności prawnej i powinno być dołączone do oferty. Nie złożenie 

pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. Przed podpisaniem umowy 

należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu powinny potwierdzać, że Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone w pkt. 9, ppkt 9.2 lit. a-d. Dokumenty określone w pkt. 10 ppkt. 10.2 i 10.3 

składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

9.6.  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których   

mowa w pkt. 9.5 niniejszej SIWZ.  

9.7.   Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i 

 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 

złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, 

że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

10.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

 UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH 

 DOKUMENTÓW 

 

10.1.   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr. 2 do 

SIWZ, 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, Wykonawcy składają wspólny dokument), 

 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 

ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, wymagany dokument musi być złożony 

przez co najmniej jednego Wykonawcę). 

 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku 

Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, wymagany dokument musi być złożony 

przez co najmniej jednego Wykonawcę). 

 

     10.2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

 zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr. 3 do SIWZ, 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 



niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp w ofercie muszą być złożone przedmiotowe  

dokumenty dla każdego z nich), 

 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp w ofercie muszą być złożone przedmiotowe  

dokumenty dla każdego z nich). 

 

10.3.     Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej z art. 26 ust. 2d Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

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

kapitałowej (załącznik nr. 4 do SIWZ).  

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp w ofercie muszą być złożone przedmiotowe  

dokumenty dla każdego z nich). 

 

10.4.    Inne dokumenty. 

 formularz oferty – wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 

 formularz oferty - zestawienie cenowe - wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1a do 

SIWZ, 

 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. 

 pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie 

zamówienia - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy), 

 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).   

10.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

 Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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. 

 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  

 DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  

 POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  

 istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  

 niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert -  

 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  



 zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym  

 upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

11.2.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 11.1, lub  

 dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

 wniosek bez rozpatrywania. 

 

11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

 którym mowa w ppkt 11.1. 

 

11.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym  

 przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła  

 zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej – www.zgkim.pl. 

 

11.5.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

 ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  

 specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

 przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także informacja o  

 wprowadzeniu zmiany zostanie zamieszczona na stronie internetowej na której  

 udostępniona jest specyfikacja – www.zgkim.pl. 

 

11.6.    Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny 

 będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

 termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej na 

 której  udostępniona jest specyfikacja .  

11.7. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

11.8.  W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada 

 pisemności. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

 zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

 faksem na nr 29 644 86 62 lub drogą elektroniczną na adres poczty 

 sekretariat@zgkim.pl. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

 informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na 

 żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM     

 W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

 

13.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert. 

13.3. 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.  

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (sam lub jako reprezentat spółki), w formie 

 pisemnej, w języku polskim,  pismem czytelnym. Wykonawca, który przedłoży więcej 

 niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

14.3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

http://www.zgkim.pl/
http://www.zgkim.pl/


14.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

 przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych 

 warunków zamówienia. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami 

 oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami. Wszystkie pola  

 i pozycje tych załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać 

 wszystkie wymagane informacje i dane. 

14.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

 nr. 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.6. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową 

 oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do 

 reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta i  załączniki zostaną podpisane przez 

 upoważnionego pełnomocnika wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo w 

 formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

14.7. Proponuje się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

 ponumerowane i złączone w sposób trwały.  

14.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

 (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

14.9. Zawartość oferty: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr. 1 do SIWZ) oraz 

 pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 10 niniejszej specyfikacji 

 istotnych warunków zamówienia. 

14.10.  Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.  

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 

przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 

więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, 

podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam 

za zgodność z oryginałem” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy). 

14.11.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku polegania na innych podmiotach w zakresie spełniania warunków, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

14.12.  Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.13.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący    

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres 

Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym 

adresem wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób:  

Oferta na: „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”  

NIE OTWIERAĆ przed: 21.01.2016 r. godz. 11.10 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty  

do Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

14.14.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

 warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

 lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 15 ppkt. 15.1. 



 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

 opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 14 ppkt. 14.13, a koperta 

 będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania 

 ofert. 

14.15. 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 „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ 

 TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

 nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2013 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone 

 do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym 

 przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

 publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

 inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

 działania w celu zachowania poufności. 

14.16. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

 tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych 

 przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak 

 pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.  

15.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej  

 i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna - w sekretariacie do 

 dnia 21.01.2016 r. do godz. 11:00. 

15.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.01.2016 r. o godz. 11:10, w siedzibie Zamawiającego. 

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 (zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb, tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku 

 jest równa lub większa od 5 to zaokrąglamy w górę, w przypadku cyfry mniejszej od 5 

 drugą pozycję po przecinku pozostawiamy bez zmian). Cena oferty musi być podana w 

 PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

16.2.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu 

zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

16.3 Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i 

 za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny 

 obowiązujące na dzień składania oferty (zgodne z obowiązującą Wykonawcę taryfą 

zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). 

16.4. Ceną oferty jest całkowita kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik 

 Nr 1 do niniejszej SIWZ wyliczona na podstawie zestawienia cenowego stanowiącego 

 Załącznik Nr 1a do SIWZ. 

 

16.5. Obliczenie ceny brutto oferty służy do porównania złożonych ofert. Ostateczna cena 

 wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego zużycia (według wskazań licznika) i cen 

 jednostkowych podanych w formularzu ofertowym. 

 

16.6. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu  

ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 78 000 m³ co stanowi 858 000 kWh. 

 



16.7.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

Załączniku nr 5 niniejszej SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

 PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

 KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

            1) Cena waga – 90 % - 90 pkt. 

            2) Termin płatności – 10 % - 10 pkt. 

 

            30 dni – 20 pkt. 

            21 dni – 15 pkt. 

            14 dni – 5 pkt. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalnie 100 % - 100 pkt. 

17.2. Ilość punktów badanej oferty obliczona będzie według wzoru: 

  

 Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie według wzoru: 

 
         najniższa cena brutto z badanych ofert  

C = ---------------------------------------------------------- x 90 pkt  

                     cena brutto oferty badanej 

 

 

Kryterium nr 2 – Termin płatności – proporcjonalnie wg wzoru: 

 
              suma punktów za proponowany termin płatności badanej oferty 

T = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt  

        maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za termin płatności  

 

17.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych 

 punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

 pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty            

 będą liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie 

 powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 

17.4. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 

 w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w 

 określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

 wysokość ceny. 

17.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

 ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

 niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

 DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

 SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

           18.1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

 wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

 została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. 



18.2.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

przedstawione zostały w Załączniku nr 5 niniejszej SIWZ Istotne postanowienia umowy. 

18.3.    Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucji 

dostarczy umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucji gazu ziemnego. 

18.4.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

 o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane  

 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane  

 w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których 

 mowa  powyżej, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

18.5.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego  

 Wykonawcę odrębnym pismem lub faxem. 

18.6.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

 umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

 przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

 unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

 publicznych. 

18.7.    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

 zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

18.8.    Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

 zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne) są zobowiązani dostarczyć    

 Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej ich  

 współpracę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

 solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

18.9.  Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

 Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy. 

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

 WYKONANIA UMOWY 

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

jest wymagane. 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

 WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

 UMOWY, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

 ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

 TAKICH WARUNKACH 

20.1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr. 5 do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

20.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

 przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

 podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

a) W szczególności dopuszczalne są zmiany: 

 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, 

 korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę  udzielonego zamówienia 

niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy, 



 w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . W takim przypadku zmianie 

podlegać będzie kwota podatku VAT, 

 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), 

 w przypadku zmiany mocy umownej, 

 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, 

 zmiana innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za stron, 

 wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

 odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z 

tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności. 

          b) Zamawiający określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana taka wymaga 

 wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w 

 stosownym aneksie. 

 

21.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

 WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI Środki 

ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

          22. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

          23.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 Załącznik  Nr. 1 Wzór Formularza oferty 

 Załącznik Nr 1a  Formularz oferty - Zestawienie cenowe 

 Załącznik  Nr. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

 Załącznik  Nr. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 Załącznik  Nr. 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

 Załącznik Nr. 5  Istotne postanowienia umowy 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

…………………………… 

        Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej 

ul. Nurska 144,  07-320 Małkinia Górna 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów):  

 

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

 

…...................................................................................................................................................... 

Adres(y) Wykonawcy(ów): 

 

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

 

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

 

 Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

2) Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

 wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

3) Posiadam(y)/będziemy posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu  

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na terenie objętym 

zamówieniem / posiadam(y) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

(niepotrzebne skreślić) 

4) Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością z 

 uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz  przyjmujemy odpowiedzialność 

 wynikającą z rodzaju wykonywanych dostaw, przewidzianą w przepisach prawa 

 cywilnego i prawa karnego. 

5) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę łączną netto: …………………………………….. 

(słownie: ………………………………………………………………………....................….)  

stawka podatku od towarów i usług (VAT): ………...... %, 

     cena łączna brutto ( „C“ z załącznika Nr 1a -Formularz oferty-Zestawienie cenowe): 

     …..............................................................................................................……………………... 

(słownie: ………………………………………………………………………...…..................) 

6) Termin płatności - …............dni  (należy wybrać: 30 dni, 21 dni lub 14 dni) 

7) Podana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego 

 wykonania zamówienia. 

8) Oferuję(my) wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 



9) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od 

 terminu składania ofert. 

   10) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

 zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

   11) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

 się o udzielenie zamówienia. (niepotrzebne skreślić) 

   12) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

 udzielenia niniejszego zamówienia. 

   13) Warunki płatności: zgodnie ze istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 

 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   14) Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia: 

wykonamy sami / następującą/y część (zakres) zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom 

    …................................................................................................................................................. 

(niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że 

Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zadania). 
 

   15) Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:1 

 
      ………………………………............……………………………………………………...................................... 

 

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

 

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

      
 
1  Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez osoby uprawnione 

     

 

 

……………………………………… 

            miejscowość, data 

 

                                                                 .....................…............................................ 
                                                                           Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania           

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1a  

 

FORMULARZ OFERTY - ZESTAWIENIE CENOWE 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego:  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej 

ul. Nurska 144,  07-320 Małkinia Górna 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów):  

 

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

 

…...................................................................................................................................................... 

Adres(y) Wykonawcy(ów): 

 

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

 

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

 

3. Zestawienie cen: 

 

TABELA NR 1  

obiekt ul. Nurska 144  

pierwszy układ pomiarowy 

moc umowna – 10 m3/h,  

tj. 110 kWh 

 

ilość 

jednostek 

cena 

jednostkowa 

netto 

wartość 

netto 

(kol.2xkol.3) 

stawka 

Vat w 

% 

wartość 

brutto 

(kol.4+ 

kol.4 x 

kol.5) 

1 2 3 4 5 6 

paliwo gazowe 88 000 kWh     

opłata -abonament za 

sprzedaż paliwa gazowego 

12 m-cy     

opłata sieciowa zmienna 88 000 kWh     

opłata sieciowa stała 12 m-cy     

C1 =cena brutto z Tabeli Nr1 suma z kol.6 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA NR 2 

obiekt ul. Biegańskiego 3 

drugi układ pomiarowy 

moc umowna – 40 m3/h,  

tj. 440 kWh 

 

ilość 

jednostek 

cena 

jednostkowa 

netto 

wartość 

netto 

(kol.2xkol.3) 

stawka 

Vat w 

% 

wartość 

brutto 

(kol.4+ 

kol.4 x 

kol.5) 

1 2 3 4 5 6 

paliwo gazowe 770 000 kWh     

opłata -abonament za 

sprzedaż paliwa gazowego 

12 m-cy     

opłata sieciowa zmienna 770 000 kWh     

opłata sieciowa stała 12 m-cy     

C2 =cena brutto z Tabeli Nr2 suma z kol.6 

 

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

 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za 

usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na 

dzień składania oferty (zgodne z obowiązującą taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki). 

  

4. Obliczenie ceny całkowitej brutto 

 

Cenę całkowitą brutto należy obliczyć wg wzoru: 

 

C=C1+C2 

 

TABELA NR 4 

oznaczenie cena w zł 

1 2 

C1 (cena brutto , to jest suma z kolumny 6 Tabela Nr1)  

.....................................zł 

C2  (cena brutto, to jest suma z kolumny 6 Tabela Nr2)  

.....................................zł 

C = C1+C2 (cena całkowita brutto)   

.....................................zł 

suma z kol.2 

 

Uwaga: miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca. 
 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                        Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do  reprezentowania Wykonawcy 



       Załącznik nr 2 

 

 

                                                                                                                  

……………....................……..........................                                                                                       

miejscowość, data                                                        

Pieczęć Wykonawcy                                                                                   

 

 

 

 

                         OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

„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” 

oświadczam/my, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

                                                                

                                                                                                       Podpis Wykonawcy lub osoby  upoważnionej  

do  reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

                                                                                                                      ………………………                                                                                                                                      

miejscowość, data 

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

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

                          OŚWIADCZENIE  

 

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

 

„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” 

 

oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,  

zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

 z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo-

wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 



7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz 769)-

przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo- 

akcyjną lub osobą  prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 

lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - przez okres 1 roku 

od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

 

                                                                

                                                                                                       Podpis Wykonawcy lub osoby  upoważnionej  

do  reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Załącznik nr 4 

 

                                                                                                  …………………………………… 
                                                                                                                miejscowość, data 

………………………………………. 

    Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/  

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 
 

Oświadczam/my, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r. Nr.5, poz. 331 z poźn. 

zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wypełnić jeżeli Wykonawca 

wskaże  w oświadczeniu, że należy do grupy kapitałowej): 

 

1)……………………………………………………………………… 
                                  nazwa podmiotu  

 

2)……………………………………………………………………… 
                                  nazwa podmiotu  

 

3)……………………………………………………………………… 
                                  nazwa podmiotu  

 

4)……………………………………………………………………… 
                                  nazwa podmiotu  

 

5)............................................................................................................ 
                                  nazwa podmiotu  

 

6)........................................................................................................... 
                                  nazwa podmiotu  

 

 

 

 

 

 

                                                                              ……………………………………………… 
                                                                                                                         Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  

                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy  

 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

1. ROZLICZENIA.  

1. Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich 

stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej do której został 

zakwalifikowany Zamawiający. 

2. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  

3. Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie 

miesięcznych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4. Zmiany taryfy OSD będą wprowadzane zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego. 

5. Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego 

na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w terminie podanym na fakturze. 

6. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej z grup taryfowych. 

7. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie Wykonawca 

poinformuje zamawiającego o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. 

 

2. OBOWIĄZKI STRON.  

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych 

wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na rozliczenia należności lub o niewłaściwych parametrach.  

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie danych i informacji 

niezbędnych do prowadzenia ruchu i eksploatacji.  

3. Strony zobowiązują się do utrzymania swojej części instalacji gazowej w stanie technicznym 

zgodnym z dokumentacją oraz wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.  

 

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na 

koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

 

 

 

 

 

 
 


