Postępowanie na 3/2017
(pieczęć zamawiającego)

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Pruszczańskiego
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020
OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
CIEPŁOWNICZEGO „PEC” Sp. z o.o.

Specyfikacja zawiera:
1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz podmiotów do których Wykonawca dostarczał paliwo gazowe;
5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz punktów poboru paliwa gazowego;
6) Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz punktów poboru paliwa gazowego przewidzianych do uruchomienia
w czasie trwania umowy.

ZATWIERDZIŁ

................................................................................
(data i podpis)
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.,
ul. Tysiąclecia 16 , 83-000 Pruszcz Gdański
Regon 190593120

NIP 593-010-00-75

adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ: www.pec-pruszcz.pl - informacje –przetargi.
numer telefonu:(0-58) 682-31-14
e-mail: pec@pec-pruszcz.pl
Rozdział II. Tryb udzielenia Zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony Podstawa prawna wyboru
trybu udzielenia Zamówienia: Regulamin Udzielania Zamówień Zamawiającego.
Rozdział III. Opis przedmiotu Zamówienia: przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E przesyłanego sieciami gazociągów do obiektów Pruszczańskiego
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.. Zestawienia obiektów, grup towarowych, orientacyjny
wolumen paliwa oraz podział grupowy przedstawia załącznik nr 5. Zestawienie obiektów przewidywanych do
zasilenia gazem ziemnym w czasie trwania umowy przedstawiono w załączniku nr. 6.
Główny przedmiot: 09123000-7 (gaz ziemny)
Podane w załączniku nr 5 szacunkowe wartości zużycia paliwa gazowego mają charakter jedynie
orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości

Zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź

deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym wypadku nie stanowi,
ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej lub większej
niż przewidywana ilość paliwa gazowego. Wykonawca powinien zapewnić możliwość dołączania nowych
punktów poboru gazu, które Zamawiający uruchomi w trakcie trwania okresu Zamówienia. Prognozowane
punkty poboru gazu, wykazano w załączniku nr 6.
Rozdział IV. Termin wykonania Zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: od 01-01-2019r. do 30-06-2020 r.
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a.

b.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp ;

Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
i.

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem

2

ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst ujednolicony: Dz.
U. z 2016 r. poz. 266 z późn. zm.).
ii.

Posiada Generalną Umowę Dystrybucyjną z Polską Spółką Gazownictwa Sp z o.o. ( GUD).

iii.

Jest członkiem Towarowej Giełdy Energii w Warszawie (TGE).

iv.

Posiada Zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Energetyki aktualną Taryfę na paliwo gazowe.

v.

Wykaże fakt dostawy paliwa gazowego przynajmniej 5 podmiotom, o wolumenie 20 GWh w
okresie 3 lat Załącznik nr 4.

Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego ma obowiązek w okresie 3 dni przekazać kserokopie w/w
dokumentów wymienionych od i do iv.
Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2, 3, 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2.

Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:
i)

Formularz ofertowy - według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do SIWZ,

ii)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- według wzoru określonego
załącznikiem nr 2 do SIWZ,

iii) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- według wzoru określonego załącznikiem nr 3 do
SIWZ,
iv) Oświadczenie o dostawie paliwa gazowego - według wzoru określonego załącznikiem nr 4 do
SIWZ,
v) Projekt umowy,
vi) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
3.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni terminie – aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
i)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
(1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

ii)

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących

zdolności

technicznej

lub

zawodowej,

Zamawiający

żąda

następujących

dokumentów:
(1) Aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa URE na podstawie
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art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst
ujednolicony: Dz. U. z 2016 r. poz. 266 z późn. zm.);
(2) Generalną Umowę Dystrybucyjną z Polską Spółka Gazownictwa Sp z o.o. w Warszawie
(GUD);
(3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest Pełnoprawnym Członkiem Towarowej Giełdy
Energii w Warszawie;
(4) Referencje od wykazu przynajmniej 5 podmiotów którym w okresie na przestrzeni trzech
ostatnich lat tj. 2015, 2016, 2017 dostarczył paliwo gazowe w ilości co najmniej 20 GWh.
4.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa rozdziale 6 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4 lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.

Wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, o których mowa powyżej,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Rozdział VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Wadium nie jest wymagane.
Rozdział VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 DNI
Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi
w rozdziale 6 SIWZ.
2.

Zaleca

się,

aby:

wszystkie

strony

oferty

wraz

z

oświadczeniami

i

dokumentami

były

ponumerowane oraz połączone w sposób trwały; każda strona oferty była parafowana przez osobę
podpisującą ofertę; osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest
zobowiązany do wyraźnego zastrzeżenia tych informacji w ofercie. Wskazane jest wyodrębnienie
dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
5. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty
mają być sporządzone w języku polskim.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Oferta powinna być napisana (zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji) odręcznie, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
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8. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności.
9. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wykazane
w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych; osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym
przez osoby, których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy,
oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie musi być dołączone do oferty;
10. Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia
11. Wszelkie poprawki w ofercie w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
zamalowanie korektorem etc. powinny być zaparafowane przez uprawnioną osobę.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU USTALENIA WYSOKOŚCI MARŻY:
1. Zaproponowana przez Wykonawcę marża powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
Zamówienia z wyjątkiem podatku akcyzowego oraz podatku VAT i będzie podana w złotych polskich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
2. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:
I. kryterium, wysokość marży - waga 100 punktów (Symbol M)
Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:
M minimum
P = ------------------- x100%
Mi
P- ilość uzyskanych punktów
M minimum – najniższa marża ze wszystkich zaproponowanych marż zł/MWh
Mi – marża nadanej oferty zł/MWh (z formularza ofertowego)
Umowa na dostawę paliwa gazowego zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą marżę
pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów SIWZ, a treść zaproponowanej umowy, oświadczeń i
dokumentów nie będzie budziła zastrzeżeń Zamawiającego. Do oceny będzie brana pod uwagę taryfowa
wysokość opłaty abonamentowej w poszczególnych grupach taryfowych.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów w etapie I.
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Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ZAKUPU PALIWA GAZOWEGO
1.

Łączna wysokość należnej Sprzedawcy w danym Miesiącu gazowym zapłaty za paliwo gazowe
odebranego przez Zamawiającego łącznie we wszystkich punktach wyjścia objętych umową, w związku
z określeniem przez Zamawiającego transz paliwa gazowego, będzie obliczana w oparciu o średnią cen
transz kontraktów GAS_BASE _Y, GAS_BASE _Q, GAS_BASE _M

zamówionych przez

Zamawiającego i ważoną wolumenem zamówionych transz paliwa gazowego rozliczanych po cenie
rozliczeniowej z dnia zamówienia danej transzy, powiększoną o narzut zaproponowanej przez
Wykonawcę wysokości, zgodnie z następującym algorytmem:
Z = ( ŚrW + M) x l
gdzie:
Z

- oznacza wysokość zapłaty za Paliwo gazowe odebrane w danym Miesiącu gazowym.

ŚrW - oznacza średnią cenę paliwa gazowego zamówionego w n transzach ważoną wysokością danej
transzy paliwa rozliczanego po cenie tych transz zgodnie ze wzorem [zł/MWh]:
ŚrW=AP1*W1+AP2*W2+AP3*W3…..APn*Wn+P*APK
gdzie:
Wn

-

oznacza wielkość transzy wyrażonej w % ( od 10 do 100) określanej przez Zamawiającego, w

zamówieniu „n” transzy;
APn

-

oznacza cenę „n” transzy odpowiadającej aktualnemu na dzień określenia transzy przez

Odbiorcę kursowi rozliczeniowemu wybranego przez Zamawiającego instrumentu terminowego
towarowego na gaz notowanego na Towarowej Giełdzie Energii dla danej transzy;
P

-

oznacza pozostałą do Zamówienia wielkość transzy, co do której Zamawiający nie określił,
stanowiącą różnicę pomiędzy wartością 100% a sumą procentowych części określonych we
wszystkich transzach na 4 dni przed rozpoczęciem dostaw gazu;

APK -

oznacza cenę rozliczeniową kontraktów GAS_BASE _Y, GAS_BASE _Q, GAS_BASE _M
notowanych na Towarowej Giełdzie Energii dla transzy P w dniu ostatniej sesji giełdowej jego
notowanie, ale nie większej niż cena taryfowa Wykonawcy.

M

-

oznacza marża Sprzedawcy w zaoferowanej wysokości [zł/MWh]

I

-

oznacza ilość Paliwa gazowego pobranego przez Odbiorcę w danym Miesiącu gazowym
[MWh].

Uwaga: Powyższy sposób określa idee ustalenia ceny, szczegółowy mechanizm zależy od zapisów
zawartych w umowach stosowanych przez Wykonawców. Zaproponowane przez Wykonawców
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mechanizmy ustalenia ceny będą podlegały sprawdzeniu w procesie oceny zaproponowanej
umowy.
Rozdział XIII. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający Oświadcza, że:
a)

Jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
energetyczne (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2016 r. poz. 266 z późn. zm.).

b)

Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. odział
Gdańsk., ul Wałowa 41, 80-001 Gdańsk

c)

Z Wykonawcą zawrze umowę kompleksową na dostawę paliwa gazowego.

d)

Cały wolumen zakupionego gazu, będące przedmiotem Zamówienia, będzie wykorzystane do celów
grzewczych.

e)

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

f)

Nie przewiduje składania nominacji.

g)

Nie przewiduje wniesienia wadium.

h)

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

i)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

j)

Nie dopuszcza powierzenia wykonania części lub całości niniejszego Zamówienia podwykonawcom.

k)

Zamawiający nie przewiduje udzielenie Zamówień uzupełniających.

l)

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: pec@pec-pruszcz.pl

m) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
n)

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

o)

Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie
zakupów stosowanym u Zamawiającego.

p)

Zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Z
tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje względem Zamawiającego żadne
roszczenie.

Rozdział XIV. OPIS REALIZACJI ZAMÓWIENIA PALIWA GAZOWEGO
Zakup paliwa gazowego będzie odbywał się w min. 5 transzach dla każdej z utworzonych grup
osobno. Punkty poboru gazu uruchamiane w trakcie trwania umowy, mogą zostać „wciągnięte” do
grupy zakupowej nr 1 lub 2, bądź mogą być dodawane jako oddzielne punkty-grupy zakupowe.
W celu złożenia Zamówienia Zamawiający będzie kontaktował się w Wykonawcą drogą
elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę na druku oferty ( załącznik nr 1) lub przez
elektroniczny system Zamówień Wykonawcy udostępniony bezpłatnie. Zamawiającemu w dniu
zakupu do godz. 10.00 podając wielkość transz w % . Następnego dnia roboczego Wykonawca
poda cenę realizowaną z dnia zakupu. W przypadku nie Zamówienia przez Zamawiającego pełnego
wolumenu (100%) Wykonawca domówi brakującą transzę z ceną rozliczeniową instrumentu w
ostatnim dniu jego notowania.
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Rozdział XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWEINIA:
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 4 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną.

2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.

3.

Oferta, oświadczenia, dokumenty oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres:
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 16,
83-000 Pruszcz Gdański
1) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną, winny być kierowane na adres: pec@pec-pruszcz.pl

4.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej.

8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) Kamil Kowalczyk tel.: 604-511-151
Rozdział XVI. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI

KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020 DO OBIEKTÓW
PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO ”PEC” Sp. z o.o
UL. TYSIĄCLECIA 16 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
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00

00

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego, w dni powszednie w godzinach 7 -15 ,
00

bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 05.10.2017r. do godz. 13 (decyduje data i
godzina wpływu do Sekretariatu Zamawiającego., a nie data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi w
15

dniu 05.10.2017 r roku o godzinie 13

w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Przedmiotem umowy są: KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020 DO
PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO „PEC” Sp. z o.o.
3. Umowa zrealizowana będzie w okresie: od 01-01-2019r. do 30-06-2020r.
4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Umowa będzie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej ze stron.
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wypłaty zaliczki na poczet realizacji Zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
8. Umowa w sprawie realizacji Zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z
treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
9. Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów powszechnie stosowanych przez dostawców paliwa
gazowego i podmioty świadczące usługi dystrybucji. Przedstawiony projekt umowy będzie przed
podpisaniem zaopiniowany przez Zarząd Zamawiającego.
10. W zakresie sprzedaży paliwa gazowego, umowa powinna zawierać rozliczenie za pobrane paliwo
gazowe i odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSG wg faktycznego zużycia
w oparciu o cenę wyliczoną na podstawie zapisów Rozdziełu XII i obowiązującej Taryfy na paliwo gazowe
Wykonawcy w zakresie nie objętym postępowaniem.
11. Umowa ponadto musi zawierać :
a) okres obowiązywania, zgodny z SIWZ,
b) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
12. Do Usługi kompleksowej stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, Oferty sprzedaży Paliwa
gazowego Taryfy Sprzedawcy, Taryfy Dystrybutora, Ogólnych Warunków Umowy kompleksowej dostarczania
Paliwa gazowego w ilości adekwatnej do danego punktu poboru (dalej OWU), postanowienia SIWZ, IRiESD,
IRiESP oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
13. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy ustalonymi indywidualnie przez Strony,
a postanowieniami OWU, rozstrzyga treść indywidualnych postanowień zapisanych w Umowie oraz w SIWZ,
a następnie w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie Dystrybutora oraz IRiESD.
14. W przypadku ofert stanowiących podstawę do udzielenia Zamówienia wysokość należności z tytułu
sprzedaży Paliwa gazowego dokonywana będzie wyłącznie na podstawie stawek zawartych wyliczonych
zgodnie z Rozdziałem XII, oraz taryfy operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku sprzeczności
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zapisów SIWZ i stawek opłat zawartych w formularzu ofertowym z zapisami OWU, Taryfy sprzedawcy,
cenniku sprzedawcy pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i stawki opłat zawarte w formularzu ofertowym.
16. Rozliczenia za sprzedane i dostarczone Paliwo gazowe odbywają się na podstawie miesięcznych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego oraz na podstawie postanowień zawartych w Taryfie
Sprzedawcy, Taryfie Dystrybutora lub w Ofercie sprzedaży Paliwa gazowego. Opłata abonamentowa będzie
naliczana zgodnie z Taryfą Wykonawcy. W każdym miesiącu do rozliczeń będzie stosowany współczynnik
konwersji

dla

danego

ORCS

publikowany

przez

Polską

Spółkę

Gazownictwa

Sp

z

o.o.

(https://www.psgaz.pl/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania)
17. Faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego,
w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę danych pomiarowych od Dystrybutora, nie później
jednak niż 24 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego którego dotyczą.
18. Należności z tytułu doręczenia faktur lub innych dokumentów rozliczeniowych będą regulowane przez
Odbiorcę w terminie 21 dni od daty wystawienia lub udostępnienia jej w formie elektronicznej zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać lub udostępnić faktury
bądź inne dokumenty rozliczeniowe Odbiorcy w terminie do trzech (3) Dni roboczych od dnia ich
wystawienia.
19. Umowa kompleksowa wejdzie w życie z dniem jej podpisania, a jej realizacja w zakresie świadczenia
usługi kompleksowej rozpocznie się od dnia 01.01.2019 roku nie wcześniej jednak niż po skutecznym
rozwiązaniu umowy kompleksowej z poprzednim Dostawcą i skutecznym przeprowadzeniu procedury
zmiany sprzedawcy.

......................................................................
/podpis osoby przygotowującej SIWZ/
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Załącznik nr 1 do SIWZ 3/2017
Wykonawca:
…………………………........................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………....
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY
1.

Po zapoznaniu się z warunkami SIWZ składam/my ofertę na:

KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020
OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
CIEPŁOWNICZEGO „PEC” Sp. z o.o.

Termin realizacji:

OD 1.01.2019 DO 30.06.2020

2.

Warunki płatności – wg SIWZ

3.

Sposób ustalania ceny za paliwo gazowe – wg SIWZ

4.

Sposób ustalenia kosztów dostawy paliwa gazowego – wg SIWZ

5.

Wysokość marży uwzględniającej wszystkie koszty z wyjątkiem wymienionych w SIWZ

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

„KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO
VI 2020 OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO PRUSZCZAŃSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO „PEC” Sp. z o.o.”

Marża
[ zł/MWh ]

Słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………………………………..zł/MWh
6.

Oświadczam/my, że przyjmuję/my warunki Zamawiającego, określone w SIWZ i nie wnoszę/simy do nich
zastrzeżeń*.

7.

W załączeniu składam wzór umowy wraz z załącznikami jaka zostanie podpisana w przypadku wyboru mojej oferty.

8.

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

9.

Sposób składania zamówień transz.


Elektroniczny System zamówień (tak/nie)*



Poprzez e-mail (tak/nie)*: na adres……………………………………………………………………….

10. Ponadto informuję, że na dzień złożenia oferty stawki opłaty abonamentowej wynoszą:

Lp.

Grupa taryfowa

1
2
3
4
5

Opłata abonamentowa
zł/miesiąc

W 3.6
W4
W5
W 6A
W 7A

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………….
(podpis i pieczątka uprawnionego)

* należy wykreślić zwrot niewłaściwy

Załącznik nr 2 do SIWZ 3/2017
Wykonawca:
…………………………........................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………....
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania
o udzielenie Zamówienia pt
”KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020 DO OBIEKTÓW
PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO PEC sp. z o.o”,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną

dokumentu,

w

której

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

określono

warunki

udziału

w

postępowaniu).

…………………………………………
(podpis i pieczątka uprawnionego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis i pieczątka uprawnionego)

Załącznik nr 3 do SIWZ 3/2017
Wykonawca:
…………………………........................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………....
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pt.
”KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020 DO OBIEKTÓW
PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO PEC sp. z o.o.”,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
( podpis i pieczątka uprawnionego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
( podpis i pieczątka uprawnionego)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………........................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………....
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia pt
”KOMPLEKSOWE DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO OD I 2019 DO VI 2020 DO OBIEKTÓW
PRUSZCZAŃSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO PEC sp. z o.o”,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że w latach 2014-2016 zapewniliśmy dostawę paliwa gazowego do następujących
podmiotów:
Lp.

Nazwa podmiotu

Czas realizacji
umowy
lata

Wolumen
dostarczonego
paliwa gazowego
GWh

Uwagi

1
2
3
4
5

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
( podpis i pieczątka uprawnionego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyżej
tabeli
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis i pieczątka uprawnionego)

Załącznik nr 5 do SIWZ Strona 1/2
Wykaz punktów poboru, wraz z orientacyjnym wolumenem paliwa gazowego:

Kotłownia

Adres Punktu Poboru Gazu

Grupa
Zakupowa

Numer
identyfikacyjny

Dostawca
na koniec
2018r.

Obecna
grupa
taryfowa

Roczne zużycie
gazu m3 w 2016

Roczne zużycie
gazu MWh w 2016

K-01

24 Marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański

1

122262

PGNiG

W-7A

1670737

18729

K-02

Tysiąclecia 16, 83-000 Pruszcz Gdański

1

122181

PGNiG

W-6A

203400

2280

K-03

Sikorskiego, 83-000 Pruszcz Gdański

1

423951

PGNiG

W-6A

378454

4242

K-04

Obrońców Wybrzeża 14, 83-000 Pruszcz Gd.

2*

335351

PGNiG

W-6A

576966

6468

K-05

Grunwaldzka 71A, 83-000 Pruszcz Gdański

1

195350

PGNiG

W-3.6

6832

77

K-06

Przy Torze 52, 83-000 Pruszcz Gdański

1

395048

PGNiG

W-4

11268

126

K-07

Kasprowicza 44, 83-000 Pruszcz Gdański

1

160000094

PGNiG

W-5

20796

233

K-08

Westerplatte 5A, 83-000 Pruszcz Gdański

1

430027

PGNiG

W-5

62938

706

K-09

Grunwaldzka71 C, 83-000 Pruszcz Gdański

1

404459

PGNiG

W-4

12589

141

K-10

Kolejarzy Pol. 4, 83-000 Pruszcz Gdański

1

1572

PGNiG

W-4

7238

81

K-11

Grunwaldzka 30, 83-000 Pruszcz Gdański

1

160000067

PGNiG

W-5

21728

244

K-12

Powstańców Warszawy 15, 83-000 Pruszcz Gd.

1

160000236

PGNiG

W-5

27713

311

K-13

Obrońców Wybrzeża 31, 83-000 Pruszcz Gd.

1

800063

PGNiG

W-4

14396

161

K-14

Rzewuskiego (Aliny 6), 83-000 Pruszcz Gdański

1

160000268

PGNiG

W-5

30079

337

K-15

Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański

1

110005280

PGNiG

W-4

8881

100

K-16

Kochanowskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański

1

1597

PGNiG

W-4

12982

146

K-19

Azaliowa 5, 83-000 Pruszcz Gdański

1

160000362

PGNiG

W-5

111877

1254

K-20

Bajki 6, 83-000 Pruszcz Gdański

1

160000312

PGNiG

W-6A

222230

2491

K-21

Starogardzka 45, 83-010 Straszyn

1

1553

PGNiG

W-4

7603

85

K-22

Pogodna 6,8, 83-010 Straszyn

1

1552

PGNiG

W-4

20099

225

K-23

Pogodna 16, 83-010 Straszyn

1

409312

PGNiG

W-4

10437

117

K-24

Pocztowa 3, 83-010 Straszyn

1

180935

PGNiG

W-3.6

5598

63

K-26

Starogardzka 105, 83-010 Straszyn

1

110006786

PGNiG

W-4

12704

142

Kotłownia

Adres Punktu Poboru Gazu

Grupa
Zakupowa

Numer
identyfikacyjny

Dostawca
na koniec
2018r.

Obecna
grupa
taryfowa

Roczne zużycie
gazu m3 w 2016

Roczne zużycie
gazu MWh w 2016

K-27

Starogardzka 107, 83-010 Straszyn

1

110006789

PGNiG

W-4

13041

146

K-29

Starogardzka 111, 83-010 Straszyn

1

110006787

PGNiG

W-4

12999

146

K-41

Zeusa(85)B1, 80-180 Kowale

1

110007664

PGNiG

W-4

11169

125

K-42

Zeusa(83) B2, 80-180 Kowale

1

110007665

PGNiG

W-4

11311

127

K-43

Zeusa B3 81, 80-180 Kowale

1

110007978

PGNiG

W-4

10682

120

K-44

Zeusa A4 79, 80-180 Kowale

1

110007979

PGNiG

W-4

12146

136

K-45

Zeusa 82, 80-180 Kowale

1

110011086

PGNiG

W-4

15508

174

K-46

Zeusa 84, 80-180 Kowale

1

160000487

PGNiG

W-5

14058

158

K-47

Zeusa 77, 80-180 Kowale

1

800026

PGNiG

W-4

13077

147

K-48

Zeusa 75, 80-180 Kowale

1

800027

PGNiG

W-4

12215

137

K-49

Zeusa 67, 80-180 Kowale

1

196401

PGNiG

W-4

10834

121

K-50

Zeusa 65, 80-180 Kowale

1

196402

PGNiG

W-4

9896

111

K-51

Niemcewicza 1 SP 1, 83-000 Pruszcz Gdański

1

160000507

PGNiG

W-5

44500

499

K-52

Urząd Miasta, 83-000 Pruszcz Gdański

1

1529

PGNiG

W-4

12000

135

K-53

Matejki SP 3, 83-000 Pruszcz Gdański

1

335377

PGNiG

W-5

90000

1009

K-54

Kasprowicza 16 ZS 4, 83-000 Pruszcz Gdański

1

192291

PGNiG

W-5

43000

482

K-61

Plenerowa 2, 83-031 Cieplewo

1

110019712

PGNiG

W-3.6

5600

63

K-62

Plenerowa 4, 83-031 Cieplewo

1

110019713

PGNiG

W-3.6

5600

63
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz punktów poboru paliwa gazowego przewidzianych do uruchomienia w czasie trwania umowy.

Adres:

Grupa
taryfowa

Lp.

Kotłownia

Przewidywany termin uruchomienia

1.

K-63

Plenerowa B3, 83-031 Cieplewo

Budowa przyłącza w 2017/2018r.

W-3.6

2.

K-64

Plenerowa B4, 83-031 Cieplewo

Budowa przyłącza w 2017/2018r.

W-3.6

3.

K-65

Plenerowa B5, 83-031 Cieplewo

Budowa przyłącza w 2018r.

W-3.6

4.

K-66

Plenerowa B6, 83-031 Cieplewo

Budowa przyłącza w 2018r.

W-3.6

5.

K-33

Starogardzka B3, 80-010 Straszyn

Budowa przyłącza w 2018/2019r.

W-5

6.

K-32

Starogardzka B3, 80-010 Straszyn

Budowa przyłącza w 2018/2019r.

W-5

7.

K-31

Starogardzka B2, 80-010 Straszyn

Budowa przyłącza w 2018/2019r.

W-5

8.

K-18

Bajki 32, 83-000 Pruszcz Gdański

Budowa przyłącza w 2018r.

W-6

9.

K-65

Gdańsk Homera

Budowa przyłącza w 2018r.

W-5

10.

Inne

-

-

-

