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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na 

 

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu 

Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku – Prawo energetyczne”  
 

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

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ 

Ul Daszyńskiego 1 

32-065 Krzeszowice 

Strona internetowa: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 

e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl 

NIP 944 18 02 012 

tel.  +48 12 282 00 22  fax +48 12 282 05 21 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP)  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o 

symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie do 1889000 kWh w okresie dostaw, do 

punktu poboru wymienionego w Załączniku nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie 

dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązującej 

umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym sprzedawcą tzn. PGNiG. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. adres punktu poboru, grupa taryfowa, moc 

umowna i planowana ilość poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 

4. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do 

porównania ofert.  

5. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 pochodzą z aktualnej taryfy 

lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie 

ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i 

porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla 

całego okresu realizacji zamówienia. 

6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy 

kompleksowej dotychczasowemu dostawcy i przeprowadzenia niezbędnych formalności aby  
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było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy. Przeprowadzenie tych czynności jest 

częścią przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 

 

09120000-6 Paliwa gazowe 

60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego następować będzie po podpisaniu umowy, od 01.11.2014r. 

do 31.12.2015 roku, oraz nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obowiązującej umowy 

kompleksowej oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

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

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że: 

a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących 

Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub 

c) posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce 

dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami 

sieci dystrybucyjnej. 

3. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i 

oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca winien przedłożyć następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy 
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PZP – załącznik nr 3 do SIWZ, 

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców 

będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub 

d) oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ o 

posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce 

dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami 

sieci dystrybucyjnej. 

2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ, 

b) 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 

ofert. 

 

3. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 26 ust. 2d Ustawy PZP Wykonawca powinien 

przedłożyć:  

a) informację/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (wzór oświadczenia – Załącznik nr 6),  

b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w sytuacji kiedy w oświadczeniu (Załącznik nr 6) potwierdził 

taką przynależność.  

4. Nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o wspólne udzielenie zamówienia, jak i 

korzystanie z podmiotów trzecich w celu wykonania zamówienia za wyjątkiem korzystania 

z sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej i/lub Przesyłowej. Korzystanie z sieci Operatora 

Sieci Dystrybucyjnej i/lub Przesyłowej nie jest rozumiane jako wspólne ubieganie się o 

udzielenie zamówienia bądź wspólne realizowanie zamówienia. 

 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

c) dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"; 

d) w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 

lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości, Zamawiający będzie żądał 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu; 

e) dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski; 

f) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 



Znak sprawy 3/IX/ZP/2014 

4 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert; 

g) jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, 

istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, 

który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

h) złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub 

mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 

pkt 3 PZP, spowoduje wykluczenie go z postępowania. 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują 

pisemnie  fax’em na nr +48 12 282 05 21, lub drogą e-mail. 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, pytań, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. Przy 

czym nie dopuszcza się formy uzupełnienia dokumentów za pomocą faksu. 

3. Upoważnioną przez Zamawiającego osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Janusz Plata, Arkadiusz Rozmus.  

4. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania, 

odpowiedzi, powinny być kierowane na adres Zamawiającego, w tym odpowiednio na 

wskazany w SIWZ numer faksu, lub email. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert 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. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane 

zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na 

stronie internetowej: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl  

7. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 

terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

8. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zadawane telefoniczne. 

http://www.rehabilitacja-krzeszowice.pl/
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, liczonych od daty upływu 

terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, 

ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w 

imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione"). 

3. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

4. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być 

złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę. 

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane 

w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych 

tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako równoznaczny ze zgodą na 

włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz 

ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Pzp. 

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, że Zamawiający nie może ujawnić 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.). Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane w 

szczególności: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, 

b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, a w szczególności: 

firma wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny. 

10. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny, trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie oznaczonej napisem: 

Oferta: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu 

Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – 
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Prawo energetyczne” 

oraz zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy także podać nazwę i adres 

Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 

Zamawiającemu po terminie. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do 

oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio 

pkt. X ust. 11 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA 

OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY". 

13. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

14. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

a) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w pkt. VI niniejszej SIWZ, 

b) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 2 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy 

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

Wykonawca – w przypadku osób fizycznych 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 września 2014 r., do godziny 9.00 w siedzibie 

Zamawiającego, Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, budynek „Zofia”, pok. 209 II piętro. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11września 2014 r., o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego 

w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, budynek „Zofia”, pok.209, II piętro. Otwarcie ofert 

jest jawne. 

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Wykonawcy na dokonanie tychże poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji 

zawartych w Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. W odpowiednich rubrykach 

formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny 

jednostkowe netto wyrażone z dokładnością do 2 i 3 miejsc po przecinku (patrz zał. nr 2). 

2. Wykonawca powinien wyliczyć dla punktu poboru (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę oferty 
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netto (bez podatku akcyzowego i VAT) wg poniższego wzoru: 

Wzór do obliczenia ceny oferty netto (bez akcyzy i VAT): 

Cc=(C2014*E2014+C2015*E2015+A2014*M2014+A2015*M2015+Q2014+Q2015) 

gdzie: 

Cc -  cena netto (bez akcyzy i VAT) oferty dla punktu poboru [zł] 

C2014-  cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT [w zł za kWh] dla 

dostaw gazu w roku 2014, przy nominalnym cieple spalania 39,5 MJ/m3 

C2015-   cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT [w zł za kWh] dla 

dostaw gazu w roku 2015, przy nominalnym cieple spalania 39,5 MJ/m3 

E2014 –   ilość zamówionego paliwa gazowego w roku 2014 [kWh] 

E2015 –   ilość zamówionego paliwa gazowego w roku 2015 [kWh] 

A2014 –   cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] w roku 2014 

A2015 –   cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] w roku 2015 

M2014 –  liczba miesięcy wchodzących w skład zamówienia dla roku 2014 

M2015 –  liczba miesięcy wchodzących w skład zamówienia dla roku 2015 

Q2014 –  łączne koszty dystrybucji gazu dla roku 2014 określonego wg aktualnej taryfy 

dla właściwego oddziału OSD, wyznaczone wg algorytmu podanego w pkt. 3. 

Q2015 –  łączne koszty dystrybucji gazu dla roku 2015 określonego wg aktualnej taryfy 

dla właściwego oddziału OSD wyznaczone wg algorytmu podanego w pkt. 3. 

3. Koszty dystrybucji gazu Q2014 i Q2015 wskazane w pkt. 2 służą jedynie do określenia 

szacunkowej wartości zamówienia oraz zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców. 

Algorytm obliczania kosztów dystrybucji została określona na podstawie obowiązującej 

taryfy OSD wg następujących wzoru: 

Q2014 = (Szd*E2014+Ssd*MU*T1)/100   grupa taryfowa W5-1 

Q2015 = (Szd*E2015+Ssd*MU*T2)/100  grupa taryfowa W5-1 

gdzie: 

Szd – stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej [gr/kWh] 

Ssd – stawka stała opłaty dystrybucyjnej [gr/kWh/h za h] 

MU – moc umowna [kWh/h] 

T1 – liczba godzin w okresie rozliczeniowym w roku 2014[h] 

T2- liczba godzin w okresie rozliczeniowym w roku 2015 [h] 

pozostałe oznaczenia jak wyżej 

4. Ceny jednostkowe C2014 i C2015 oraz A2014 i A2015 podane przez Wykonawcę pozostaną przez 

cały okres realizacji umowy niezmienne. Ceny stawek taryfowych związanych z dystrybucją 

gazu będą ulegać zmianie w sytuacji zmiany taryfy lokalnego OSD, w terminach zgodnych 

z terminami określonymi w taryfie. Do cen jednostkowych netto zostaną doliczone stawki 

podatku VAT i akcyzy zgodnie z obowiązującymi w okresie dostawy przepisami 

regulującymi wysokość tych stawek. 

5. W chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie złożonego oświadczenia, które 

jest załącznikiem do obecnie obowiązującej umowy kompleksowej ORNR będąc 

podmiotem leczniczym jest  

zwolniony z akcyzy 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
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KRYTERIÓW I SPOBOBU OCENY OFERT. 

1. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie 100%). 

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. 

3. Każda oferta może uzyskać 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru: 

 
Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

Liczba punktów oferty = ------------------------------------------------------------------------------------x100 pkt 

Cena brutto oferty badanej 

 

4. Cena brutto oferty pochodzić będzie z pozycji 1 c Załącznika nr 2. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

kryterium oceny ofert. 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń. 

2. W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Zamawiający 

zażąda od wybranego Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych, na obszarze, na którym 

zlokalizowany jest punkt poboru paliwa gazowego na dzień podpisania Umowy z 

Zamawiającym. 

3. Operator Systemu Dystrybucyjnego nie jest traktowany jako podwykonawca oraz 

współwykonawca. 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ 

Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę zawierającą istotne 

postanowienia umowy przedstawione w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. Warunki dokonywania zmian w umowach. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania 

podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. 
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Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub/i 

ustawowa zmiana opodatkowania podatkiem akcyzowym, 

b) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego i jego dystrybucji do punktu 

poboru wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany 

terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności 

przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy, 

c) zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, niż określono w 

dokumentacji, jeżeli Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego wyraził na taką 

zmianę zgodę. 

d) W przypadku obniżki ceny jednostkowej za paliwo gazowe lub opłaty  

abonamentowej w nowej taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE w stosunku  

do taryfy obowiązującej w chwili podpisania umowy. Wykonawca dokona  

proporcjonalnej obniżki cen w stosunku do cen określonych w zawartej  

umowie. 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, określone są w Dziale VI ustawy. 

XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy sporządzić na całość 

zamówienia. 

XVIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 USTAWY PZP, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu. 

XXII. PODWYKONAWCY. 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Przy czym Operator Systemu Dystrybucyjnego nie jest traktowany jako 

podwykonawca oraz współwykonawca. 
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XXIII. Załączniki do specyfikacji: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 

5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym 

znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – Załącznik nr 5 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 

7. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 7 
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Załącznik nr 1 do SIWZ: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Dane punktu poboru: 

LP. Grupa 

Taryfowa 

wg taryfy 

PGNiG 

Operator Systemu 

Dystrybucyjnego 

Dokładny Adres Punktu Poboru Moc 

Umowna 

[kWh] 

NR ID punktu poboru/ 

numer gazomierza 

Nazwa Obiektu 

 W-5 
OSD Oddział w 

Tarnowie 
Ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice 603 

002018785/000095-

2002 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 

„Krzeszowice” SPZOZ 

2. Planowany pobór paliwa gazowego w okresie Zamówienia: 

2014 2015 

Miesiąc [kWh] Miesiąc [kWh] 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

148000 176000 224000 209000 185000 118000 87000 73000 74000 66000 79000 126000 148000 176000 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Formularz ofertowy 

Wykonawca: 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
Tel…………………………… 
Fax………………………….. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową dostawę paliwa 
gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 
energetyczne”  

1. Ofertujemy wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za: 
a. Cena netto oferty ………………………………..……………………………….zł. 

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

b. VAT ......... %; wartość: ..............................................................zł. 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….) 

c. Cena brutto oferty: ...................................................................zł. 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

Cenę obliczyć wg wzoru podanego w Rozdziale XII pkt 2 i 3 SIWZ oraz na podstawie cen jednostkowych wskazanych w tabeli poniżej. 
Zarówno cena netto jak i cena brutto nie zawierają podatku akcyzowego.  
 



Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 3/IX/ZP/2014 

13 

 
Wolumen zakupu 

2014 (E2014) 
Wolumen zakupu 

2015 (E2015) 
Cena jednostkowa netto w 

roku 2014 (C2014) 
Cena jednostkowa netto w 

roku 2015 (C2015) 
Cena netto oferty (Cc) 

[kWh] [kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]  Obliczona jako [zł] 

Cena  
paliwa 
gazowe
go 

Grupa 
taryfowa 

W - 5 
1  2  3  4  5 1*3+2*4 

 

 
Okres  sprzedaży 
w 2014 roku (M) 

Okres  sprzedaży 
w 2015 roku (M) 

Abonament za miesiąc w 
2014 r. (A2014) 

Abonament za miesiąc w 
2015 r. (A2015)  

[miesiące] [miesiące] [zł/m-c] [zł/m-c] 

Abona
ment 

Grupa 
taryfowa 

W - 5 
6  7  8  9  10 6*8+7*9 

 

 
Stawka zmienna 

w 2014 roku (Szd) 
Stawka stała w 
2014 roku (Ssd) 

Moc umowna w 2014r. 
(MU) 

Ilość godz. w okresie 
rozliczeniowym w2014r. 

(T1) 
 

[gr/kWh] [gr/kWh/h za h] [kWh/h] [h] 

Opłata 
dystryb
ucyjna 
Q2014 

Grupa 
taryfowa 

W - 5 
11  12  13  14  15 (11*1+12*13*14)/100 

 

 
Stawka zmienna 

w 2015 roku (Szd) 
Stawka stała w 
2015 roku (Ssd) 

Moc umowna w 2015 r. 
(MU) 

Ilość godz. w okresie 
rozliczeniowym w2015r. 

(T2) 
 

[gr/kWh] [gr/kWh/h za h] [kWh/h] [h] 

Opłata 
dystryb
ucyjna 
Q2015 

Grupa 
taryfowa 

W - 5 
16  17  18  19  20 (16*2+17*18*19)/100 

 

Cena netto oferty 21 5+10+15+20  

UWAGA! Pozycje 3, 4, 11,12,16,17 powinny zostać podane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, pozycje 5, 10, 15, 20  powinny 
zostać podane z dokładnością 2 miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania. 
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d. Termin dostaw: nie wcześniej niż od 1 listopad 2014 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po 
skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym sprzedawcą tzn. 
PGNiG,  

e. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w SIWZ 
f. Stawki sieciowe stałe i zmienne będą zgodne ze stawką stałą i zmienną umieszczoną w obowiązującej na dzień dostawy taryfie 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego do którego sieci przyłączony jest punkt poboru Zamawiającego oraz grupy taryfowej do 
której został on zakwalifikowany. 

g. Ceny wskazane powyżej nie zawierają podatku akcyzowego, który będzie doliczany do cen jeżeli będzie to wynikać z 
oświadczenia dostarczonego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji umowy. 

2. Akceptujemy warunki określone w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz załącznikami będącymi jej integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach : ……………………………………………………………………………………………….oferty. 

 
/ * /  - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

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

Miejscowość, data                           Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

składając w imieniu ………………………………… ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na: 

 

„Kompleksową dostawa paliwa gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu 

Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku – Prawo energetyczne” 

oświadczamy, że możemy ubiegać się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz spełniamy 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

………………………………….   

 ……………………………………………………………………………………. 

               Data  Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej(ych) do                      

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(pieczątka wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

składając w imieniu 

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

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu 

Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ  w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku – Prawo energetyczne” 
 

 

oświadczam, że brak jest podstaw prawnych do wykluczenia podmiotu, który reprezentuję z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunku, o którym 

mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 z poźn.  zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………   

 ……………………………………………………………………………………. 

              Data  Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej(ych) do 

reprezentowania wykonawcy 



Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego3/IX/ZP/2014 

17 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z OSD 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(pieczątka wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

składając w imieniu 

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

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 

„Krzeszowice” SPZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 

energetyczne” 

 

 

oświadczam, że posiadam aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce 

dostarczenia gazu ziemnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….     

 ………………………………………………………………………. 

                 Data     Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej(ych) 

do reprezentowania wykonawcy 
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         Załącznik nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

  (pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

składając w imieniu …………………………………………………………………………………. 

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Narządu 

Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku – Prawo energetyczne” 
 

oświadczam, że: 

 Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).* 

 Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).* 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

Wykonawca dołączy do niniejszego oświadczenia listę podmiotów należących do grupy 

kapitałowej. 

 

 

 

 

 

……………………….                                                    

…………………………………………………..…………………… 

        Data                                                              Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej(ych)  

                                                                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego – gazu 

wysokometanowego o symbolu E. 

3. Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy, 

zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego lokalnego OSD oraz stawkami zawartymi w formularzu 

oferty dla danego punktu poboru. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, że posiada 

aktualną umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie 

dystrybucji paliwa gazowego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 

znajduje się dany punkt odbioru paliwa. 

7. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów 

wskazań istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego, po upływie miesiąca 

rozliczeniowego.  

8. Przewiduje się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania 

podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. 

Warunkiem wprowadzenia jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub/i ustawowa 

zmiana opodatkowania podatkiem akcyzowym, 

b) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do punktu poboru wskazanego w 

załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw 

może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura 

zmiany sprzedawcy, 

c) zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, niż określono w 

SIWZ po otrzymaniu zgody na taką zmianę od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do 

którego sieci przyłączony jest dany punkt poboru. 

d) W przypadku obniżki ceny jednostkowej za paliwo gazowe lub opłaty abonamentowej w 

nowej taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE w stosunku do taryfy obowiązującej w 

chwili podpisania umowy. Wykonawca dokona proporcjonalnej obniżki cen w stosunku 

do cen określonych w zawartej umowie. 
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9. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek za gaz i opłat 

abonamentowych  określonych w formularzu ofertowym dla kompleksowej sprzedaży gazu 

do punktu poboru zamawiającego. Natomiast stawki stałe i zmienne opłaty dystrybucyjnej 

będą zgodne ze stawką stałą i zmienną umieszczoną w obowiązującej na dzień dostawy 

taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest dany punkt 

poboru oraz grupy taryfowej do której został on zakwalifikowany. 

10. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu do 

którego na podstawie umowy dostarczane ma być paliwo gazowe. 

11. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze 

VAT, w terminie określonym na 14 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego.  


