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W NOWINACH
Adres: 26-052 NOWINY, UL. PERŁOWA 1
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na
kompleksową dostawę gazu ziemnego
obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby
Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

………………………………..
ZATWIERDZAM
Nowiny, dn. 28.09.2018 r.
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury Perła
Adres: 26-052 Nowiny ul. Perłowa 1
Tel.: (041) 3465260
Adres strony internetowej: www.perla.nowiny.com.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp”, oraz na
podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej
zamówienia poniżej 221 000,00 euro.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy
wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp). W pierwszej
kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1
ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu
do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zbada, czy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu
o prognozowanym wolumenie około 3000000 kWh, licząc w okresie dostaw, do obiektu
Pływalni Perła w Nowinach ul. Perłowa 1; 26-052 Nowiny , na użytek własny, do celów
grzewczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa Rejon Dystrybucji
Gazu w Tarnowie) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Procedura zmiany sprzedawcy będzie
przeprowadzana kolejny raz .
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury
zmiany dotychczasowego sprzedawcy gazu ziemnego.
5. Informacja dotycząca aktualnej umowy: umowa zawarta na czas określony do dnia
31.12.2018r. z Wykonawcą Nida Media Sp. z o.o. Leszcze 15,28-400 Pińczów.
6. Podana w pkt. 1 ilość jest wielkością prognozowaną, którą należy wycenić w ofercie
cenowej.
Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy
wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
)2

Zamawiającego podanej ilości gazu, jak i pobrania większej ilości gazu, niż
prognozowana.
7. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W ofercie
Wykonawca wskaże części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z
podaniem firm podwykonawców.
2) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art.
36 ba ust.1 i 2 ustawy Pzp.
3) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu jakby to były działania i uchybienia jego własnych pracowników.
8. Wspólny Słownik Zamówień 09123000-7 - gaz ziemny
65210000-8 przesył gazu
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
12. Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej.
- aukcji elektronicznej.
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., jednak nie wcześniej niż po
skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23.
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, określanych w art.
24 ust. 5 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, rozumianej jako posiadanie:
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem, wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu, wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - dot. Wykonawców, będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)
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lub
- aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy
na świadczenie usług dystrybucji gazu przez OSD — dot. Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
a) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 1 b).
b) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z
uwzględnieniem art.24ust.8 ustawy Pzp)
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH
W POSTĘPOWANIU
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał)
Uwaga: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w punkcie la).
b. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ(wymagana
forma dokumentu oryginał).
Uwaga: Niniejsze oświadczenie (pkt 1 lit. b) Wykonawca składa po otwarciu ofert
w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Złożenie oświadczenia wraz z
ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy
kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie
do grupy kapitałowej)będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia
po stronie Wykonawcy.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a.
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu - wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (wymagana forma dokumentuoryginał).
3. Pozostałe dokumenty:
a. oferta na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ
(wymagana forma dokumentu - oryginał).
b. formularz cenowy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ (wymagana
forma dokumentu - oryginał).
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c. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia
poświadczona przez notariusza).
d. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma
dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza).
4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
gazem wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (wymagana forma
dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę),
b. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki –
w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
(wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę),
lub
c. oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy na świadczenie usług
dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu
ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej (wymagana forma dokumentów - oryginał)
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, 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 lub
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
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samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są
sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich
tłumaczenia na język polski.

VII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników
określa art. 366 Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie
z art. 23 ustawy PZP Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy występujący wspólnie - każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2
i art.24 ust.5pkt 4 ustawy Pzp, spełnienie warunków udziału w postępowaniu ,o których
mowa w rozdziale V pkt 1b SIWZ musi wykazać co najmniej jeden Wykonawca-ten(ci),
który(którzy)będzie(będą)realizował(realizowali)tę część zamówienia, z którą wiąże się
obowiązek posiadania uprawnień, tj. koncesji.
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie(w tym
również wspólników spółki cywilnej), oświadczenia wskazane w rozdz. VI pkt 1 oraz pkt
2 SIWZ składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) muszą
złożyć łącznie dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt 3 a, 3 b, 3 d SIWZ.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej zawartość i sposób sporządzenia musi
być zgodny z postanowieniami SIWZ.
6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
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7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą
być parafowane przez Wykonawcę.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie
pełnomocnictwa.
9. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone
podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa.
10. Zgodnie z 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty.
12. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
15. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
16. 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 przez wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
17. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest
to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a. formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do SIWZ,
b. formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ,
c. oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt la i pkt 2a SIWZ według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 i załącznik nr 5 SIWZ,
d. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub wykonawców
występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.
19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
20. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a. adresem Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury Perła ul. Perłowa 1; 26-052 Nowiny
b. napisem: „Oferta na kompleksową dostawę gazu ziemnego. Nie otwierać
przed 24.10.2018r. godz. 09:15”
c. imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą)
Wykonawcy.
Uwaga:
Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji
wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie
niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale VI należy złożyć w terminie do
dnia 24.10.2018 r. do godziny 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Perła 26-052 Nowiny,
ul Perłowa 1 – Biuro I piętro czynne poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty w miejsce wskazane w punkcie 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2018 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury Perła 26-052 Nowiny, ul Perłowa 1 – biuro I piętro.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak
w rozdziale IX pkt 19 i 20 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną Wykonawcom
niezwłocznie zwrócone.
XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 o 60 dni.
XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ
W S K A Z A N I E O S O B Y U P R AW N I O N E J D O P O R O Z U M I E WA N I A S I Ę
Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w rozdz. VI i rozdz. IX
SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Perła
ul. Perłowa 1
26-052 Nowiny
Faks 41 3465260 wew. 7; e-mail: perla@nowiny.com.pl
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6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jacek Kania, nr tel. 41 3465260 wew. 40 e-mail: j.kania.nowiny.com.pl
Marek Kasza nr tel. 41 3465260 wew. 32 e-mail: m.kasza.nowiny.com.pl
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej (www.mnki.pl), pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na
stronie internetowej (www.perla.nowiny.com.pl).
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia.
2. Cena oferty musi wynikać z Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ (musi być wyliczona w oparciu o podane przez Zamawiającego szacunkowe
zapotrzebowanie na gaz, ceny jednostkowe netto poszczególnych składników ceny dla
dostawy gazu i usługi dystrybucji oraz stawkę podatku VAT).
3. Cenę oferty należy podać w formularzu oferty cyfrowo i słownie, wraz z podatkiem
od towarów i usług VAT z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie jest
zwolniony z akcyzy, w związku z tym cena musi zawierać podatek akcyzowy.
5. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o ceny i stawki wynikające z aktualnego
cennika Wykonawcy oraz z Taryfy Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez
odpowiedni organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Ceny jednostkowe netto podane w formularzu cenowym stanowić będą podstawę
rozliczeń z Wykonawcą po zawarciu umowy.
7. Wyliczona całkowita cena brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie wynikała z rzeczywistego zużycia gazu.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby u Zamawiającego do
powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
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ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W razie
braku takiej informacji Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy nie powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek podatkowy
w rozumieniu przepisów o VAT.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena — 100%
Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości zamówienia. Ilość punktów dla
każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:
C min.
C
= _________ x lOO [pkt]
C bad.
gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty,
C min. - najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
C bad.- cena oferty badanej.
Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe paliw gazowych,
standardy jakościowe obsługi odbiorców zostały opisane w 38 — 44 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1158 z późn. zm.).
2. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.
3. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie,
omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
d. unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą winien dostarczyć
informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw,
jeżeli taka konieczność zaistnieje.
3. Wykonawca przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile będzie dotyczyć).
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jeżeli zostanie przesłane w inny
sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa
w punkcie 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko
jedna oferta lub upłynie termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosił wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ
2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przedstawia projektu
umowy :
a jedynie wymaga, aby zaproponowana umowa zawierała wszystkie istotne
postanowienia umowy określone w załączniku nr 7 i nie mniej korzystne warunki
niż wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2018 r., poz. 755 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy oraz aby
spełniała warunki wynikające z zapisów SIWZ niniejszego postępowania.
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze oferty przedłoży Zamawiającemu w wersji elektronicznej
(perla@nowiny.com.pl) do akceptacji projekt umowy.

X V I I I . P O U C Z E N I E O Ś R O D K A C H O C H R O N Y P R AW N E J
P R Z Y S Ł U G U J Ą C Y C H W Y K O N AW C Y W TO K U P O S T Ę P O WA N I A
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie i skarga do sądu,
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, które przysługują Wykonawcom, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby
przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się
postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania
cywilnego o prokuratorze.
XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
Formularz oferty - załącznik nr 2
Formularz cenowy - załącznik nr 3
Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o braku podstaw do
wykluczenia - załącznik nr 4
Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu - załącznik nr 5
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 6
Istotne postanowienia umowy- załącznik nr 7
Klauzula informacyjna z art.13 RODO -załącznik nr 8
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