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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Adres: ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik
Numer telefonu: 32/43-28-100 lub 32/43-28-298
Numer faksu: 32/42-26-875
Adres e-mail: szpital@psychiatria.com lub sekretariat@psychiatria.com
Adres e-mail do korespondencji w sprawie postępowania: zam.publiczne@psychiatria.com
Strona internetowa: http://www.psychiatria.com
II. ISTOTNE POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie jest prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą PZP, oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy PZP.
3. W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny, zwanej dalej Ustawą KC.
4. Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego.
5. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu
ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 09.00.00.00-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii,
- 09.12.00.00-6 - Paliwa gazowe,
- 09.12.30.00-7 - Gaz ziemny,
- 65.20.00.00-5 - Przesył gazu i podobne usługi,
- 65.21.00.00-8 - Przesył gazu.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
IV. I INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I RÓWNOWAŻNYCH,
ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP, AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ, UMOWIE RAMOWEJ ORAZ DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów,
jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego. Przedmiot
zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry
nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są
zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy
PZP.
5. Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego będzie następować po podpisaniu umowy przez okres 24
miesięcy, ale nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu lub zakończeniu dotychczas
obowiązującej umowy na dostawę gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
w postępowaniu dotyczące :
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10
kwietnia 1009 r. – Prawo energetyczne z zastrzeżeniem, że koncesja ta nie jest wymagana dla
Wykonawców, których „(…) roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100000euro
(…)”;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w/w zakresie;
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w/w zakresie.
3. 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.
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt VI.2.1) SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VI.2.1)
SIWZ;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23
Ustawy PZP;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO
WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt VI.2.1 SIWZ,
oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w Załączniku nr 4 do SIWZ w formie jednolitego dokumentu (Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia - JEDZ) - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca
nie
podlega
wykluczeniu
oraz
spełnia
warunki
udziału
w postępowaniu (oświadczenie to Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr
4 do SIWZ).
VII.
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Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om, w celu
wykazania braku istnienia wobec niego/nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
jednolite dokumenty dotyczące Podwykonawcy/ów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument ten ma potwierdzać
spełnianie
warunku
udziału
w
postępowaniu
oraz
brak
podstaw
wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
(http://bip.psychiatria.com) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP:
1) aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1009 r. Prawo
energetyczne z zastrzeżeniem, że koncesja ta nie jest wymagana dla Wykonawców, których „(…)
roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100000euro (…)”;
2) 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;
3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 12 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w pkt VII.3.2) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP;
2) dokumentu, o którym mowa w pkt VII.3.3) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt VII.4. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt VII.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7
ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zwanym dalej Rozporządzeniem, stosuje się.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt VII.3.2) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt VII.4.1) SIWZ, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia
stosuje się.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w pkt VII.3.3) SIWZ,
dotyczącego Podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest/są podmiotem/ami, na którego/ych zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych
w art. 22a Ustawy PZP.
11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i Podwykonawc/yów,
składane są w oryginale.
12. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt
VII.11. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca/y, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt VII. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty,
o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym Wykonawca jest zobowiązany
do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
17. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć
że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/ami osoby/ób uprawnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
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18. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę/y podpisującą/e. Zaleca się opatrzenie podpisu/ów pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby/ób podpisującej/ych.
19. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się
znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt. VII.13., 17. i 18. SIWZ oraz
klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może
znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
20. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt VII.17. SIWZ, należy dołączyć do oferty w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
VIII.PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om.
2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcy/om, i podania przez Wykonawcę firm/y Podwykonawcy/ów.
Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 3
do SIWZ).
3. Zamawiający może żądać, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwę/y albo imię/imiona i nazwisko/a oraz dane kontaktowe Podwykonawcy/ów i
osób/y do kontaktu z nim/i, zaangażowanego/ych w dostawy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowego/ych Podwykonawcy/ów,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
Podwykonawcy/ów, Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty (Załączniku nr 3 do SIWZ)
dokonać stosownego skreślenia.
IX. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
„korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail,
podany przez Wykonawcę w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jej treścią.
5. Korespondencję związaną z postępowaniem należy kierować na adres:
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik
Numer faksu: 32/42-26-875 lub 32/43-28-169
Adres e-mail: zam.publiczne@psychiatria.com (w tytule e-maila należy wpisać numer
postępowania: DZp.DGt.427.8.2017).
6. W korespondencji związanej z postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
postępowania: DZp.DGt.427.8.2017
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.DGt.427.8.2017

1) w zakresie procedury przetargowej:
- Ewelina Górniak-Gradzińska - Referent ds. zamówień publicznych
tel.: 32/62 18 459 lub 32/43-28-138; w godzinach od 800 do 1430, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2) w zakresie przedmiotu przetargu:
- Henryk Stawarczyk - Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego
tel.: 32/43-28-124; w godzinach od 800 do 1430, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z adnotacją
„Wadium do DZp.DGt.427.8.2017”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu
potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. UWAGA: Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) kwotę gwarancji;
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …………… - do dnia ……………”;
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego
w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy PZP.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji).
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez Wykonawcę.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę, zgodnie
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z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę (reprezentująca/e 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.
8. 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.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy
PZP.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę.
12. 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 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
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:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) 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.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.
13. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
[zawierający min. Oświadczenie o posiadaniu zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) aktualnej umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym
znajduje się miejsce dostarczenia paliwa gazowego w przypadku Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej];
2) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ;
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1.1) SIWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ;
5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego
(poręczenia lub gwarancji);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile
ofertę składa pełnomocnik.
14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
1) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy;
2) SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33,
44 - 201 Rybnik

8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.DGt.427.8.2017

Oferta na „Kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego
wysokometanowego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku (DZp.DGt.427.8.2017)”;
3) Nie otwierać przed dniem 14.12.2017 r. do godz. 10:00.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt XI.13 SIWZ, należy złożyć w terminie do dnia
14.12.2017 r. do godziny 09:30 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik, w budynku Administracji, w Biurze
Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. Oferty można składać od
poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt XII.1. SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. 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 pkt XI.15. SIWZ z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017 r. o godzinie 10:00 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik, w budynku
Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(http://www.psychiatria.com) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa
w pkt XII.1. SIWZ, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w Formularzu oferty (Załączniku nr 3 do SIWZ)
jako CENA CAŁKOWITA OFERTY.
2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznikiem nr 2 do SIWZ).
3. Wyliczone ceny netto i brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru
do Zamawiającego.
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5. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłatę abonamentową 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).
6. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
7. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną w polskich złotych
(PLN).
8. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
9. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług.
10. W przypadku konieczności wymiany urządzeń pomiarowych koszt wymiany należy skalkulować w
cenie oferty.
11. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
12. Cena oferty winna być określona z uwzględnieniem ewentualnych upustów proponowanych przez
Wykonawcę.
13. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 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 stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 3
do SIWZ).
XV. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następującego
kryterium oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1. Cena
100%

XVI.

2.

Punkty przyznawane za podane w pkt XV.1. SIWZ kryterium będą liczone według następującego
wzoru:

10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.DGt.427.8.2017

Wzór

Nr kryterium
Cena:

1.

Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 100
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

3.
4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Ustawy PZP, zostały określone w opisie
przedmiotu zamówienia, poprzez podanie parametrów gazu ziemnego. Opis przedmiotu zamówienia
jest tak precyzyjny, że bez względu na to, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną
różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny,
niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest
upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Rachunek kosztów cyklu
życia produktu jakim jest paliwo gazowe poniesiony przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie koszt
jego nabycia.

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na swojej stronie internetowej
(http://www.psychiatria.com).
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie, określonym zgodnie z art. 94 Ustawy PZP, po
upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 Ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w pkt XVII.4. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Osoba/y reprezentująca/e Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinna/y posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające jej/ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o treści
zgodnej z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
XXI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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 swojej stronie internetowej
(http://www.psychiatria.com), 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt XXI.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej (http://www.psychiatria.com).
5. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: 32/42-26-875 lub 32/43-28-169 lub drogą
elektroniczną na adres: zam.publiczne@psychiatria.com, z określeniem postępowania którego dotyczą.
6. W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki SIWZ, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na
bieżąco monitorowali zmiany dotyczące postępowania.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz załączników do
protokołu, za wyjątkiem dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postepowania, a oferty po upływie terminu ich składania.
3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Ustawy
KC.

Zatwierdził:
Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień
Joanna Kalisz

……………………………………………………
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Lp.
Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty
4. Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
5.
kapitałowej
6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Załącznik nr 7 - Szczegółowy wykaz miejsc odbioru oraz deklarowane zużycie paliwa
7.
gazowego w rozbiciu na miesiące
Załącznik nr 8 - Pełnomocnictwo do wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego dotychczas
łączącej Zamawiającego umowy na sprzedaż gazu oraz do przeprowadzenia w imieniu
8.
Zamawiającego czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy
Zamawiającym a OSD
9. Załącznik nr 9 - Zgoda na udostępnianie danych pomiarowych Wykonawcy przez OSD
Załącznik nr 10 - Oświadczenie na potrzeby ustalenia podlegania dostawy akcyzie oraz
10.
właściwej stawki akcyzy
Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub
11.
ostatecznej decyzji administracyjnej
Załącznik nr 12 - Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub
12. ostatecznej decyzji administracyjnej Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu
ziemnego wysokometanowego ( grupy E) – 39,5 MJ/m3. do obiektów SP ZOZ Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku odpowiadająca następującym parametrom
jakościowym;
a) Zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3
b) Zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/ m3
c) Zawartość siarki merkaptanowej nie powinna przekraczać 16,0 mg/m3
d) Zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0µg/m3
e) Temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa powinna wynosić:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września nie więcej niż + 3,7 C˚
- od dnia 1 października do dnia 31 marca nie więcej niż - 5˚C
Dla celów prowadzenia rozliczeń przyjmuje się następujące wartości ciepła spalania:
Gaz ziemny wysokometanowy ( grupy E) – 39,5 MJ/m3.
2. Zamówienie realizowane będzie od dnia 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.
3. Odbiór gazu ziemnego będzie następowało z przyłącza na potrzeby kotłowni wyposażonej
w następujące urządzenia gazowe:
1. Kocioł gazowy c.o./c.w – szt. 1 o mocy cieplnej 1400 kW
2. Kocioł gazowy c.o./c.w – szt. 2 o mocy cieplnej 1750 kW
oraz z drugiego przyłącza na potrzeby Kuchni oraz mieszkań.
4. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównywaniu ofert i w żadnym
wypadku nie stanowi ze strony Kupującego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej
ilości.
5. Kupujący szacuje ilość paliwa gazowego do odbioru w czasie trwania umowy na podstawie
zużycia z roku 2016.
6. Dostawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz innych
niezbędnych
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa
gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenie dotychczasowych umów
kompleksowych, zgłaszania do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego.
7. Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
8. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy. Kupujący
zastrzega sobie prawo do bez-kosztowych odchyleń od przewidywanego zużycia o co
najmniej +/- 20%.
9. Stawki opłat dystrybucyjnych punktów odbioru gazu muszą pochodzić z aktualnej taryfy
lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie tylko jeżeli zmianie
ulegnie taryfa lokalnego OSD.
10. Cena jednostkowa gazu może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem
akcyzowym.
11. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
14
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12. Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego następować będzie po podpisaniu umowy, ale nie
wcześniej niż od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. oraz nie wcześniej niż po skutecznym
wypowiedzeniu lub zakończeniu dotychczas obowiązującej umowy na dostawę gazu oraz
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ CENOWY

pieczątka Wykonawcy

I. Punkt poboru gazu: ul. Gliwicka 33, nr
grupa taryfowa W-6A, moc umowna 3072 kWh
Ilość jednostek
1
Paliwo gazowe
Opłata
abonamentowa
Dystrybucja
stała
Dystrybucja
zmienna

2
15984802 x 2
= 31969604
kWh

Cena
jednostkowa
netto
[PLN]
3

urządzenia

pomiarowego

Wartość netto
[PLN]
( kol. 2 x kol. 3)

Stawka VAT
[%]

4

5

330222,

Wartość brutto
[PLN]
(kol. 4 x kol. 5
+ kol. 4)
6

24 m-cy
17520 x 3072
= 53821440
kWh/h*h
15984802 x 2
= 31969604
kWh
Razem (1*)

II. Punkt poboru gazu: ul. Gliwicka 33- Kuchnia Szpitalna, nr urządzenia pomiarowego
00006378, grupa taryfowa W-3
Ilość jednostek
1
Paliwo gazowe
Opłata
abonamentowa
Dystrybucja
stała
Dystrybucja
zmienna

2
93312 x 2
= 186624 kWh

Cena
jednostkowa
netto
[PLN]
3

Wartość netto
[PLN]
( kol. 2 x kol. 3)

Stawka VAT
[%]

4

5

Wartość brutto
[PLN]
(kol. 4 x kol. 5
+ kol. 4)
6

Stawka VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

3

4

24 m-cy
24 m-cy
93312 x 2
= 186624 kWh
Razem (2*)

III. Łączna wartość oferty
Opis grupy taryfowej
1
Grupa taryfowa W-6A – wartość łączna (1*)
Grupa taryfowa W-3 – wartość łączna (2*)
Razem

Wartość netto
[PLN]
2

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłatę abonamentową i za usługę
dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania
oferty (zgodne z obowiązująca taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki).
Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
16
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Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną w polskich złotych
(PLN).
W przypadku konieczności wymiany urządzeń pomiarowych koszt wymiany należy skalkulować w cenie
oferty.
Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2017 r.

……………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………………
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
……………………………………………………………………………………………………………….
WYKONAWCA JEST MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ: □ TAK □ NIE
ADRES:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
POWIAT: ………………………………………
WOJEWÓDZTWO: ………………………………………
TEL.: ……………………………………… FAKS: ………………………………………
E-MAIL: ………………………………………
NIP: ………………………………………
REGON: ………………………………………
BANK/ NR KONTA: ……………………………………………………………………………………….
Do (nazwa i adres Zamawiającego): SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego
do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
(DZp.DGt.427.8.2017), oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi
w SIWZ
Cena netto liczbą [PLN]
Cena netto słownie
Cena brutto liczbą [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
1. Oświadczam/my, że wybór mojej/naszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (jeżeli
prowadzi, to Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
prowadzi do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku)
…………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Termin płatności: 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod
względem merytorycznym i formalnym) faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Termin realizacji umowy: 24 miesiące, ale nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu lub
zakończeniu dotychczas obowiązującej umowy na dostawę gazu oraz pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy.
Jednocześnie oświadczamy, że:
4. Akceptuję/emy zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego i nie wnoszę/imy
do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Akceptuję/emy Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) i w przypadku wybrania mojej/naszej oferty
zobowiązuję/emy się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że posiadam aktualną umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczenia paliwa gazowego (tj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33,
44 - 201 Rybnik) - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
7. Gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
8. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku
wyboru mojej/naszej oferty.
9. Zapewniam/y, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy, za
wyjątkiem zmian przewidzianych w SIWZ.
10. Oświadczam/y, że wszystkie złożone przeze mnie/przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym
stanem prawnymi faktycznym.
11.Uważam/y się za związanego/ych ofertą na okres 60 dni od terminu składania ofert.
12.Wnoszę/imy wadium w kwocie ………………………… zł / słownie: …………………………/
w dniu …………………… w formie …………………………
13.Proszę/imy o dokonanie jego zwrotu na konto …………………………………………………………..
14.Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP zastrzegam/y sobie, iż niżej wymienione dokumenty składające
się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty
w osobnej kopercie):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
15. Przedmiot zamówienia wykonam/y: sam/i / przy udziale Podwykonawcy/ów*.
Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcy/om (wypełnić tylko jeżeli
dotyczy):
Lp. Nazwa/y części zamówienia
Nazwa/y i adres/y Podwykonawcy/ów

16. Osobą/ami uprawnioną/ymi do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego
postępowania jest/są:
…………………………………………………………………………………………………………..
telefon/faks……………………………………………………………………………………………….
17.Upoważnioną/ymi do reprezentowania mojej/naszej firmy jest/są następująca/e osoba/y:
IMIĘ I NAZWISKO:
WZÓR PODPISU:
…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

…………………………………………

18.Upoważnienie dla powyżej wskazanej/ych osoby/ób wynika z następującego/ych dokumentu/ów
19
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…………………………………………………………………………, który/e dołączam/y do oferty.
19.Załącznikami do oferty są:
1. …………………………………………………………..………………………………………;
2. …………………………………………………………..………………………………………;
3. …………………………………………………………..………………………………………;
4. …………………………………………………………..………………………………………;
5. …………………………………………………………..………………………………………;
6. …………………………………………………………..………………………………………;
7. …………………………………………………………..………………………………………;
8. …………………………………………………………..………………………………………;
9. …………………………………………………………..………………………………………;
10. …………………………………………………………..……………………………………….
20.Oferta zawiera ……………………………………….. kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2017 r.

……………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
20
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Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (bip.psychiatria.com)
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie
należy złożyć w oryginale.

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
[o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą PZP)]
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego
do obiektów dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.427.8.2017)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam/y, że:
nie należę/ymy / należę/ymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której
należy/ą Wykonawca/y, wskazany/i w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art.
86 ust. 5 Ustawy PZP na stronie internetowej, tj. który/rzy w terminie złożył/li oferty w w/w
postępowaniu (poniżej należy podać nazwę/y i adres/y siedziby/siedzib):
Lp.
Nazwa/y (firma/y)
Adres/y siedziby/siedzib
1.
2.
3.
4.
………………………… (miejscowość), dnia ………… 2017 r.
……………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, oświadczenie wypełnia i dołącza do oferty każdy
z Wykonawców.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR DZp.DGt.427.8.2017
PROJEKT UMOWY …...........

zawarta w dniu ..............................r. w Rybniku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601
reprezentowanym przez:
Dyrektora - Andrzeja Krawczyka
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:
...............................................................................................................................................................
z siedzibą: .............................................................................................................................................
(NIP: …………………………, REGON: …………………………)
reprezentowanym/ą przez:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1 Tryb zawarcia umowy
Przedmiotem umowy, zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości
szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy

PZP,

jest

dostawa

obejmująca

sprzedaż

oraz

dystrybucję

gazu

ziemnego

wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych.
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§ 2 Definicje
Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
Awaria w Systemie - warunki w sieci przesyłowej lub/i dystrybucyjnej i taki ich stan, który wpływa
lub

z

dużym

prawdopodobieństwem

może

wpływać

na

zdolności

Zamawiającego

do odbioru od Wykonawcy Paliwa Gazowego, lub zdolności Wykonawcy do dostarczenia Paliwa
Gazowego Zamawiającemu, i który zagraża lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać
bezpieczeństwu osób lub urządzeń lub bezpieczeństwu Systemu dystrybucyjnego gazowego,
Paliwo Gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz
propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, będący
przedmiotem sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, rozliczany
w Miejscu Odbioru,
Miejsca Odbioru - punkty w sieci dystrybucyjnej, w których następuje dostarczenie Paliw Gazowych,
zidentyfikowane i określone w treści Załącznika nr 1 do Umowy,
Okres Rozliczeniowy - okres od godziny 6.00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do godziny
6.00 dnia następującego po upływie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zgodnie
z Umową ma być dokonywane kompleksowej dostawy i sprzedaży Paliwa Gazowego,
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na
dystrybucję paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi
systemami gazowymi, do którego sieci jest Zamawiający przyłączony i z którym ma dotychczas
podpisaną umowę o Świadczenie Usług Dystrybucji,
OSP – Operator Systemu Przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na
przesyłanie paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym
gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi
systemami gazowymi – ………………………………………………………………………….
Siła Wyższa – wystąpienie nagłych okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą Strony
powołującej się na jej wystąpienie („Strona Dotknięta Siłą Wyższą”), które zaistniały niezależnie
od woli Stron w okolicznościach przez Strony nieprzewidzianych, uniemożliwiające wykonanie
Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, za które Strony odpowiedzialności
nie ponoszą i któremu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej
staranności Stron. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan,
b)

wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga,

blokady itd.,
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c) działania wojenne, akty sabotażu,
d) strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne w tym publiczne
demonstracje, lokauty,
IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
IRiESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,
Taryfa - Taryfa Wykonawcy zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Pojęcia niezdefiniowane wyżej, Strony rozumieć będą zgodnie z definicjami ustalonymi w ustawie Prawo
Energetyczne i w aktach wykonawczych do tej ustawy, a pojęcia w nich niezdefiniowane Strony
rozumieć będą zgodnie z definicjami ustalonymi w IRiESD oraz IRiESP.
§ 3 Postanowienia wstępne
1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie i w celu wykonania jej postanowień, zwana dalej Prawo Energetyczne.
2) Koncesja Wykonawcy na obrót Paliwem Gazowym wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia …...................... r.,
3) Umowa o Świadczenie Usług Przesyłowych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSP – Umowa
przesyłowa nr ….................... z dnia …................. r.
4) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD.
5) Taryfa zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr …......................... z
…............................ r., opublikowana w dniu ….......................... r.
6) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP, zwana dalej IRiESP.
7) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD.
2. Strony oświadczają sobie wzajemnie, że zapoznały się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1
i 6-7 niniejszego paragrafu.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wymienione wyżej, posiadane przez nie koncesja, Taryfa oraz umowy,
których są stronami są ważne i nadal skuteczne i umożliwiają zawarcie niniejszej Umowy. 4.
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Wykonawcy przez OSD – treść
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym, Zamawiający jest finalnym nabywcą gazowym.
§ 4 Przedmiot Umowy i Podstawowe Zobowiązania Stron
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie kompleksowej usługi, obejmującej dostawę
i sprzedaż Paliwa Gazowego dokonywaną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie
obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych, lecz nie wcześniej niż po skutecznym
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rozwiązaniu umowy sprzedaży paliwa gazowego zawartej pomiędzy Zamawiającym i jego
dotychczasowym sprzedawcą.
2. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do:
a) zgłoszenia do OSP i OSD niniejszej Umowy zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentach
określonych w § 2 ust. 1 pkt. 4, 6 i 7,
b) dostarczania Paliwa Gazowego o parametrach zgodnych z IRiESP oraz IRiESD do Miejsc
Odbioru zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
c) przeniesienia na Zamawiającego Paliwa Gazowego w Miejscach Odbioru,
d) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o ilości Paliwa Gazowego pobranej
w Miejscach Odbioru Wykonawcy, w postaci raportów dobowo-godzinowych,
e) bilansowania handlowego Zamawiającego w zakresie sprzedaży Paliwa Gazowego,
f) wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego, na podstawie załączonego do niniejszej umowy
pełnomocnictwa, dotychczas łączącą Zamawiającego umowę na sprzedaż gazu,
g) przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego, na podstawie załączonego do niniejszej umowy
pełnomocnictwa, czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy
Zamawiającym a OSD, w tym do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu wszelkiej
dokumentacji i projektu umowy, która ma być zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD.
3. Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy do:
a) odbioru Paliwa Gazowego z Miejsc Odbioru, w ilościach zgodnych z postanowieniami
§ 5 niniejszej Umowy,
b) udzielania informacji niezbędnych do realizowania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z IRiESP, IRiESD oraz przepisów obowiązującego prawa,
c) zapłaty za odebrane Paliwo Gazowe,
d) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy lub OSD dostępu do urządzeń
pomiarowych, a także instalacji i urządzeń znajdujących się u Zamawiającego, celem
weryfikacji dokonywanych rozliczeń, a także wykonania innych obowiązków, w tym
niezbędnych prac konserwacyjnych i innych,
e) rzetelnego wypełnienia oraz aktualizacji Załączników do Umowy,
f) pełnego i rzetelnego poinformowania Wykonawcy o treści dotychczas obowiązujących umów
w zakresie dostarczania Paliw Gazowych.
§ 5 Ilość Dostarczanego Paliwa Gazowego
1. Ilość dostarczonego Paliwa Gazowego w danym Okresie Rozliczeniowym będzie zgodna
z ilością Paliwa Gazowego pobraną przez Zamawiającego w danym Okresie Rozliczeniowym,
potwierdzoną

odczytem

układów

pomiarowo

-

rozliczeniowych

w

Miejscach

Odbioru

i określona przez OSD.
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2. W sytuacji braku odrębnego uzgodnienia między Stronami poziom maksymalnego dopuszczalnego
ograniczenia w poborze Paliw Gazowych może wynikać jedynie z regulacji ogólnych, w tym
ustalonych w sposób zgodny z przepisami o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym.
3. Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru oraz deklarowane zużycie Paliwa Gazowego w rozbiciu na
miesiące określa Załącznik nr 1 do Umowy.
§ 6 Techniczne Warunki Dostarczania i Odbioru
1. Paliwo Gazowe będzie dostarczane przez Wykonawcę w Miejscach Odbioru i odbierane przez
Zamawiającego w Miejscach Odbioru.
2. Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację i utrzymanie urządzeń umożliwiających
odbiór i pomiar ilości Paliwa Gazowego w sposób ciągły i niezawodny.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować się do wymagań określonych w IRiESP oraz IRiESD,
zapewnić eksploatację urządzeń i instalacji w sposób zapewniający niezawodność współdziałania z
siecią przesyłową i dystrybucyjną, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, zgodność z wymaganiami
obowiązującego prawa.
4. W razie wystąpienia Awarii w Systemie, Strony dostosują się niezwłocznie do poleceń właściwych
służb dyspozytorskich, zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami umów, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 3 i pkt.4 niniejszej umowy.
§ 7 Ustalanie należności
1. Cena netto za dostawę jednej MWh Paliwa Gazowego, w rozbiciu na zgodną z ofertą cenę
sprzedaży oraz cenę dystrybucji, która wynika z treści aktualnie obowiązujących, zatwierdzonych
taryf, w tym Taryfy. Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru oraz deklarowane zużycie Paliwa
Gazowego w rozbiciu na miesiące określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Do cen ujętych w treści Umowy lub załączników do Umowy w wysokości netto zostanie doliczony
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przewidywane zużycie gazu w okresie 24 m-cy w ilości 16 078 114 kWh może się wahać
w granicach +/- 20 %.Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z ww. wahaniami.

§ 8 Zasady Rozliczeń Finansowych
1. Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy Wykonawca
prawidłowo wystawi ( pod względem merytorycznym i formalnym)

i doręczy fakturę VAT
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Zamawiającemu za dostarczone i sprzedane Paliwo gazowe, zgodnie z zasadami określonymi w § 7
niniejszej umowy oraz załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamawiający ureguluje należność określoną na fakturze VAT w terminie 60 dni (sześćdziesiąt) od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury do
siedziby Zamawiającego.
3. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie daje Wykonawcy prawa do powstrzymania
się z wykonaniem umowy.
4. W przypadku, gdy niezbędne będzie korygowanie należności określonej na fakturze VAT Wykonawca
wystawi fakturę VAT Korektę. Należność wynikająca z faktury VAT Korekta będzie płatna przez
Zamawiającego w terminie 60 dni (sześćdziesiąt) dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
(pod względem merytorycznym i formalnym) faktury VAT Korekta do siedziby Zamawiającego.
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Płatności za realizację przedmiotu umowy będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturach VAT.
7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości Paliwa Gazowego pobranego w
poszczególnych Miejscach Odbioru oraz wysokości należności z tego tytułu.
8. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami VAT.
9. Zapłata przez Zamawiającego należności za realizację przedmiotu niniejszej umowy zostanie
w pierwszej kolejności zaliczona przez Wykonawcę na poczet najstarszego zaległego świadczenia
głównego.
§ 9 Przekazywanie informacji
1. Informacje techniczne i/lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku
z realizacją niniejszej Umowy oraz inne informacje, jeśli Strona je przekazująca zastrzegła
w formie pisemnej, iż mają one charakter poufny, nie mogą być przekazywane osobom trzecim,
publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz
w okresie 1 roku po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
2. Postanowienia zawarte w ust.1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w
ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to na piśmie zgodę lub informacja ta należy do
informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu
dochowanie zobowiązania określonego w ust. 1 przez jej pracowników i ewentualnych
podwykonawców.
§ 10 Rozwiązanie Umowy
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1. Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w
przypadku, gdy koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu Paliwem
Gazowym zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości
wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w
przypadku, gdy:
a) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, pomimo bezskutecznego upływu
terminu wyznaczonego mu przez Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń,
b) zostanie wniesiony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy,
c) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu Paliwem Gazowym zostanie
zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez
Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy,
– w przypadku cofnięcia koncesji Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
Paliwem Gazowym.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie miesiąca w
przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
4. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, każda ze
stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11 Okres obowiązywania Umowy
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jednakże dostawa i sprzedaż Paliwa
Gazowego rozpocznie się od dnia ………………………r. nie wcześniej jednak niż od dnia przyjęcia
zgłoszenia przez OSD i objęcia Miejsc Odbioru umową pomiędzy Wykonawcą a OSD.
2. Umowa została zawarta na czas określony, od dnia

………...… r. do dnia

……….....… r.

i ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta.
3. Wykonawca na podstawie dostarczonych od Zamawiającego pełnomocnictw dokona wszelkich
czynności i uzgodnień z OSD a także przeprowadzi formalności związane ze zmianą sprzedawcy
(wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych) w celu skutecznego rozpoczęcia sprzedaży
paliwa gazowego.
§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkac i wysokościach:
a) za przerwę lub ograniczenie w dostawie paliwa gazowego – kara umowna w wysokości równej
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cenie nie dostarczonej ilości paliwa gazowego pomnożonej przez 2

w stosunku do ilości

wynikającej z umowy, co oznacza że do wyliczenia należnej kary będzie przyjęte zapotrzebowanie
Zamawiającego wynikające ze zgłoszonej mocy umownej,
b) za inne opóźnienia lub nie wykonywanie przedmiotu umowy - kara umowna w wysokości 5%
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za poprzedni miesiąc kalendarzowy za który zostało
naliczone wynagrodzenie, za każdy dzień opóźnienia lub nie wykonywania umowy,
c) w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - kara umowna w wysokości 15%
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za 3 (trzy) poprzednie miesiące kalendarzowe za
które zostało naliczone wynagrodzenie,
d) za naruszenie zakazu cesji wierzytelności określonego w § 13 niniejszej umowy - kara umowna w
wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego Wykonawcy za 3
(trzy) poprzednie miesiące kalendarzowe za które zostało naliczone wynagrodzenie,
e) za naruszenie któregokolwiek z innych obowiązków nałożonych niniejszą umową – kara umowna
w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za poprzedni miesiąc kalendarzowy
za który zostało naliczone wynagrodzenie, za każde z naruszeń.
1.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2. Kara umowna ustalona na podstawie niniejszej umowy może być potrącona przez Zamawiającego
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 13 Cesja praw i obowiązków na osobę trzecią
1.

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego
Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej.
§ 14 Korespondencja

1. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizacje
umowy:
a) ze strony Zamawiającego: Henryk Stawarczyk – tel.: 32/43-28-124
b) ze strony Wykonawcy: ……..…………………………………………………
2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do
bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów.
§ 15 Odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, związanych
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z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały bądź
przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na powstanie
takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innemu podmiotowi
pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 16 Odpowiedzialność za powstałą szkodę
1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność
do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat.
2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
§ 17 Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym w sprawach wynikających z umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy
dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT - w takim przypadku zmianie może ulec wysokość
stawek wynagrodzenia brutto określonych załączniku nr 1 Formularzu cenowym, z terminem od dnia
wejścia w życie tej zmiany.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa

powszechnego i dokumentów powołanych w § 3 niniejszej Umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami i wyjaśnieniami udzielonymi
przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego oraz oferta Wykonawcy na
kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego
stanowi integralną część niniejszej Umowy
7. Podpisujący niniejszą umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których
występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą
wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub
z przekroczeniem jego zakresu.
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ZAMAWIAJĄCY
………………………………………..

WYKONAWCA
……………………………………………..

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz miejsc odbioru oraz deklarowane zużycie paliwa gazowego
w rozbiciu na miesiące,
2. Załącznik nr 2 – pełnomocnictwo do wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego dotychczas
łączącej Zamawiającego umowy na sprzedaż gazu oraz do przeprowadzenia w imieniu
Zamawiającego czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy
Zamawiającym a OSD,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzebę ustalenia
podlegania akcyzie oraz stawki,
4. Załącznik nr 4 - Zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Wykonawcy przez OSD.
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 2 do umowy

Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru oraz deklarowane zużycie Paliwa Gazowego w rozbiciu na miesiące.
Zestawienie odbiorców i punktów poboru gazu

Odbiorca

Lp.

Adres punktu
poboru

1.
ul. Gliwicka 33
2.
ul. Gliwicka 33

Nr urządzenia Grupa
Obecna Szacunkowe
pomiarowego taryfowa moc
zużycie w m 3
umowna
Szpital -Kotłownia
330222
W-6 A
3072
706640
kwh/h
Kuchnia Szpitalna, Mieszkania
00006378
W-3
4165

Szacunkowe
zużycie w
kwh
7992401

46656

1. Do celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w
okresie 12 miesięcy jak poniżej opracowanych na podstawie danych z 2016 r.
a) Szpital Kotłownia, Rybnik ul. Gliwicka 33 grupa taryfowa : W-6A

m3
Styczeń

kWh
126742 1433706

Luty

89971 1017122

Marzec

92309 1040876

Kwiecień

51783 586235

Maj

24062 273777

Czerwiec

15669 178533

Lipiec

15300 173915

Sierpień

15449 175084

Wrzesień

16407 186285

Październik

63464 715239
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Listopad
82769 934793
Grudzień

b)

112715 1276836

Kuchnia Szpitalna, Mieszkania, Rybnik, ul. Gliwicka 33 grupa taryfowa : W-3

m3

kWh

Styczeń

318 3570

Luty

372 4208

Marzec

419 4737

Kwiecień

497 5616

Maj

543 5652

Czerwiec

53 603

Lipiec

83 946

Sierpień

615 6993

Wrzesień

325 3689

Październik

282 3200

Listopad

265 2998

Grudzień

393 4444
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 3 do umowy
PEŁNOMOCNICTWO

…………………………, zamieszkały w …………………………
przy ulicy ………………………… nr ……………
pod firmą …………………………, z siedzibą w …………………………
pod adresem …………………………, ul. ………………………… nr ……………
pod adresem …………………………, ul. ………………………… nr ……………
NIP: ………………………… REGON: …………………………
1. Wyraża się zgodę na przekazywanie danych pomiarowych, w tym o zużyciu Paliwa Gazowego, przez
OSD Sprzedającemu …………………………
2. Upoważnia ………………………… do:
1) włączenia Miejsc Odbioru objętych umową do umowy zawartej przez Sprzedającego z OSD;
2) wypowiedzenia umowy, na podstawie której Zamawiający aktualnie nabywa Paliwa Gazowe;
3) rozwiązywania umowy, na podstawie której Zamawiający aktualnie nabywa Paliwa Gazowe oraz
do składania oferty takiego rozwiązania;
4) dokonania zgłoszeń wymaganych postanowieniami IRiESP oraz IRiESD;
5) reprezentowania Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych ze zmianą sprzedawcy
Paliwa Gazowego.

Zamawiający
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Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 4 do umowy
ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH POMIAROWYCH WYKONAWCY PRZEZ OSD
…………………………, zamieszkały w …………………………
przy ulicy ………………………… nr ……………
pod firmą …………………………, z siedzibą w …………………………
pod adresem …………………………, ul. ………………………… nr ……………
pod adresem …………………………, ul. ………………………… nr ……………
NIP: ………………………… REGON: …………………………
Wyraża się zgodę na udzielanie ……………………………………………………………………………..
informacji o zawartych umowach, na podstawie których Zamawiający aktualnie nabywa Paliwa Gazowe,
oraz wszelkich informacji o ich realizacji.

Zamawiający
…………………………………………
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Załącznik nr 11 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU
LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego
do obiektów dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.427.8.2017)
Oświadczam, że:
1) nie wydano wobec …………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
2) wydano wobec …………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) prawomocny wyrok
sądu* lub ostateczną decyzję administracyjną* o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(sygnatura wyroku sądu/numer decyzji administracyjnej, data wydania, czego dotyczy)

W przypadku zaznaczenia pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2017 r.

……………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 12 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA
ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego
do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.427.8.2017)

Oświadczam, że:
1) nie wydano wobec …………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) orzeczenia tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne*
2) wydano wobec …………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) orzeczenie tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(sygnatura wyroku sądu/numer decyzji administracyjnej, data wydania, czego dotyczy)

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2017 r.

……………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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