Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.gtbs.eu

Głubczyce: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego
wysokometanowego do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach
Numer ogłoszenia: 128333 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4852242, faks 077 4852242.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtbs.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednoosobowa spółka z udziałem samorządu
terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa
(sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego do kotłowni przy ul.
Olimpijskiej 1 w Głubczycach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego
wysokometanowego typu E (GZ-50) do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze średnicy
63mm PE, punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego: 306127 Głubczyce, gazociąg
źródłowy średnicy 110mm PE, ciśnienie paliwa gazowego w gazociągu źródłowym:
minimalne 80,00kPa, maksymalne 350,00kPa. Moc przyłączeniowa 180 m3/h, moc umowna
130m3/h (1426kWh/h) dla potrzeb kotłowni pracującej w sezonie grzewczym, usytuowanej
przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach. 1Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa
gazowego w okresie umownym: 332 400m3 (3 647 092kWh). Zamawiający prognozuje
zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości:

[kWh] styczeń 340 132 luty 279 786 marzec 254 550 kwiecień 153 608 maj 49 374 czerwiec
0 Lipiec 0 sierpień 0 wrzesień 43 888 październik 131 664 listopad 241 384 grudzień 329 160
razem 1 823 546 Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.
Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości
odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej
prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Dostarczanie
gazu ziemnego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu 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 ze zmianami) i rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich
czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności
sieci gazowej OSD określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Zamawiający
aktualnie związany jest umową kompleksową do dnia 31.12.2015r. Charakterystyka gazowa
obiektu: Grupa przyłączeniowa - podmiot deklarujący pobór paliwa gazowego w ilości
powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy Grupa taryfowa - w
zakresie dostarczania paliw: W-6A, w zakresie dystrybucji paliw: W-6.1 Miejsce dostawy i
odbioru paliwa gazowego - kotłownia przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach Cel
wykorzystania paliwa gazowego: opałowy (w sezonie grzewczym) Rodzaj i moc odbiorników
gazu: kocioł gazowy - 1000 kW - 2 szt. Moc przyłączeniowa: 180 m3/h. Moc umowna: 130
m3/h. (1426 kWh/h) Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny wysokometanowy wg
normy: PN-C-04750 grupa E Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania, PN-C04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. Układ
pomiarowy: gazomierz rotorowy G-25 - własność Operatora Operator Systemu
Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Zamawiający nie jest zwolniony z akcyzy na
podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 752).
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcy..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Wielkość zamówień uzupełniających uzależnia się od ilości faktycznie pobranego
paliwa gazowego i wystąpi tylko w przypadku kiedy rzeczywisty pobór paliwa
gazowego przekroczy przewidywane ilości. Zamówienie uzupełniające będzie różnicą
pomiędzy rzeczywistym zużyciem paliwa gazowego, a przewidywanym [+].

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, 2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 3) posiada umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze,
na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - warunek zostanie
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej dwiema dostawami na
wartość brutto co najmniej 300 tys. zł. każda wraz z dostarczeniem dowodu, że
dostawy zostały uznane za należycie wykonane. Za dowód potwierdzający
należyte wykonanie dostaw uznane będzie: poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa wyżej
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tych
warunków.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tych
warunków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

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

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o posiadaniu umowy lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu
ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej załącznik SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 98
2 - termin płatności - 2

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4 2.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminów wykonania przedmiotu
umowy (rozumiana jako wykonanie umowy w innych terminach niż zostało to przewidziane
postanowieniami umowy lub przedłużenie terminów wykonania umowy) może być dokonana
w szczególności w sytuacji: a) wystąpienia podczas realizacji przedmiotu umowy zamówień
dodatkowych lub uzupełniających. 2) zmiana wysokości wynagrodzenia - w sytuacji: a)
zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli
nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert - Wykonawca doliczy do
wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia
stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiot
umowy, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; b) zmiany
przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku akcyzowego - w takim
przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w
wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego; c) zmiany wynikającej z
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek taryfowych Wykonawcy w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot
zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych - tylko w przypadku
kiedy będą one niższe od wynikających ze złożonej oferty przetargowej - Wykonawca ma
obowiązek stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy. d) zmiany wynikającej z
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek taryfowych Operatora
Systemu Dystrybucyjnego - w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa
netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych, e)
Zamówień uzupełniających - w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie
powiększona o wartość zamówień uzupełniających z uwzględnieniem stawek ofertowych, z
zastrzeżeniem pkt a,b,c,d. 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy na skutek zmian obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w
trakcie realizacji umowy, 4) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - jeżeli Wykonawca
polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy (podmiotu trzeciego) wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wówczas
zmiana tego podwykonawcy lub rezygnacja z tego podwykonawcy jest dopuszczalna za
zgodą Zamawiającego i pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia warunki opisane
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający
w terminie 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych dokumentów nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę
na zmianę podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian postanowień umowy w innych, niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu
w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających
charakter zmian nieistotnych, a w szczególności nie odnoszących się do kwestii, które
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na
etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to
zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie. 4. Ustala się, iż nie
stanowi zmiany umowy: 1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, 2) zmiana
koordynatorów umowy, 3) zmiana danych adresowych stron umowy, 4) będące następstwem
sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa

w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.gtbs.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Głubczyckie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

