Swarożyn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E
obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie
Numer ogłoszenia: 408382 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica , ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn, woj. pomorskie, tel. 058 5369393, faks
058 5369393.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsaio.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego - placówka
oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E,
obejmująca sprzedaż i dystrybucję, na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z siedzibą: 83-115 Swarożyn, ul. Szkolna
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania gazu
ziemnego wysokometanowego typu E zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny (t.
j. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.), a także przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie w/w aktów prawnych. Charakterystyka obiektu:Rodzaj paliwa: gaz ziemny
wysokometanowy typu E. Miejsce dostarczania paliwa gazowego: kotłownia przy ul.
Szkolnej 2 w Swarożynie. Układ pomiarowy - gazomierz 2G25 nr 000136 Taryfa gazowa: W5. Ciśnienie paliwa gazowego: nie niższe niż 1,8 kPa. Moc umowna: 30 m3/h (329 kWh).
Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego w okresie 11 miesięcy: 120
000 m3 (1 316 640 kWh). Zainstalowane urządzenie gazowe: kocioł gazowy jednofunkcyjny
- 1 sztuka - o mocy 460 kW. Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 11 miesięcy ma
jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze
strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie o realizację dostawy w
wielkości wyżej określonej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem,
wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu,
wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki - dot. Wykonawców, będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), c)
aktualną umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu przez OSD - dot. Wykonawców
nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

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

•

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

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

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

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

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

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta na formularzu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ (wymagana forma
dokumentu - oryginał), b) formularz cenowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do
SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał), c) pełnomocnictwo określające jego zakres
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza), d) pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana
forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a)
zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany taryfy, stawki
opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zmiana taryfy zatwierdzona przez Urząd
Regulacji Energetyki, ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub/i ustawowa zmiana
opodatkowania podatkiem akcyzowym. b) zmiany mocy umownej, w przypadku innego
zapotrzebowania na moc.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zsaio.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie, ul. Szkolna 2,
83-115 Swarożyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie, ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn,
Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji
elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

