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1.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn Sąd
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000072800,
NIP: 739-02-00-206, REGON: 510620015
2.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych – doprogowych, nie podlegających ustawie Prawo
zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie i nie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 2015 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zmianami).
Warunki udziału w postępowaniu określają zapisy niniejszej SIWZ.
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu
ziemnego wysokometanowego typu E dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46 o łącznym wolumenie ok. 30.034.900kWh,
w okresie dostaw od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., do obiektów wymienionych w Załączniku
nr 1 do SIWZ.
3.2. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do OSD: Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
3.3. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia
umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 roku nr.1059
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy
z uwzględnieniem postanowień pkt 20 SIWZ.
3.4. Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3.5. Prognozowane zużycie gazu ziemnego zaprezentowane w Załączniku nr 1 do SIWZ ma
charakter orientacyjny iż ostało sporządzone na podstawie danych historycznych. Prognoza ta
służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego
przewidywanej ilości paliwa gazowego. W związku z brakiem uchwalenia nowej legislacji
dotyczącej wsparcia kogeneracji gazowej na 2019 rok, na moment ogłoszenia niniejszego
postepowania, Zamawiający zastrzega, że w przypadku obowiązywania niekorzystnych z
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punktu widzenia interesu Zamawiającego zapisów w Ustawie o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Zamawiający może w każdym czasie trwania
umowy zrezygnować z pobierania paliwa gazowego dla kogeneracji gazowej zlokalizowanej
w Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olszynie. Wykonawca zobowiązuje się do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług
dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Własność
paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z
gazomierza. Przewidywany termin realizacji kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu
ziemnego od 01.01.2019r. do31.12.2019 r., rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej jednak
niż po pozytywnie przeprowadzonej przez Wykonawcę procedurze zmiany sprzedawcy paliw
gazowych.
3.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania procedury zmiany
sprzedawcy.
3.7. Obiekty kotłowni gazowych zakwalifikowane są do grup taryfowych dystrybutora W-5.1 oraz
W-6A.1Do ceny jednostkowej paliwa gazowego przeznaczonego dla kotłowni gazowych nie
powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego z uwagi na fakt, iż Zamawiający ma status
pośredniczącego podmiotu gazowego. Obiekt układu kogeneracji gazowej na podstawie art.
31b ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku akcyzowym zwolniony jest z obowiązku opłaty podatku
akcyzowego gdyż paliwo gazowe przeznaczone jest do produkcji ciepła i energii elektrycznej
w skojarzeniu.
3.8. Obecnie obowiązująca umowa kompleksowa obowiązuje na czas określony do dnia
31.12.2018 r. Zamawiający posiada jedną umowę kompleksową dla taryfy W-5.1, W-6A.1,
W-6B.1.
3.9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami
wykonawczymi do w/w Ustaw;
3.10.

Zamawiający jako przedsiębiorstwo energetyczne realizuje obowiązek pozyskania

świadectw

pochodzenia

efektywności

energetycznej

tzw.

„białych

certyfikatów”.

Zamawiający informuje, iż będzie sam pozyskiwał białe certyfikaty na Towarowej Giełdzie
Energii lub realizował przedsięwzięcia służące pozyskaniu certyfikatów efektywności
energetycznej.
3.11.

Zamawiający wyrażą zgodę na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z

zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłat z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego
do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat
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ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej
IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD

3.12.
3.13.

CPV: 09120000-6; 65200000-5

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin realizacji kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego od dnia:
01.01.2019 r do dnia: 31.12.2019 r, lecz rozpoczęcie realizacji dostaw nastąpi nie wcześniej, niż
po pozytywnie przeprowadzonej przez Wykonawcę procedurze zmiany sprzedawcy paliw
gazowych.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:
7.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
7.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni powyższy warunek:
-

jeżeli przedstawi aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami gazowymi,

-

w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
jeżeli przedstawi podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy,

-

w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, jeśli
przedstawi aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

7.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona
oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ)
7.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
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Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona
oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy(Załącznik nr 2 do SIWZ)
7.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.1.4.1 Wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata
obrotowe, z którego wynikać będzie wysokość przychodów ze sprzedaży na
poziomie minimum 10 mln PLN w każdym roku obrotowym. Ponadto
Wykonawca złoży oświadczenie, że w stosunku do niego nie wszczęto
postępowania upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości (Załącznik
nr 2 do SIWZ).
7.1.4.2 Wykonawca przedstawi kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
równowartości kwoty oferty netto.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie
pisemne zobowiązanie się tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7.1.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie warunku braku
podstaw do wykluczenia na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8 SIWZ.
7.1.6 W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w pkt 7.1.5 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą
składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz.331) przez grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego

przedsiębiorcę.

Zamawiający informuje, że

Wykonawcy podlegają

wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że
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wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.1.7 Zamawiający może zmienić warunki udziału w postępowaniu, w tym SIWZ
i załączniki przed upływem terminu na złożenie ofert.
7.1.8 W przypadku dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 7.1.7 powyżej, Zamawiający
zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, i – stosownie do okoliczności –
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7.1.9 Zmiana dokonana przez Zamawiającego, o której mowa w pkt. 7.1.7. i pkt 7.1.8
powyżej, jest wiążąca dla Wykonawców.
7.2

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

7.2.1 Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
7.2.2 Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.1

podpisany przez osobę umocowaną formularz oferty (załącznik nr 3);

8.2.

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ);

8.3.

aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki naprowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, podpisaną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu
ziemnego lub promesę takiej umowy - w przypadku wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej;

8.4.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.5.

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.6.

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.7.

dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę,
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

8.8.

kserokopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia równowartości kwoty netto oferty;

8.9.

rachunek zysków i strat, z ostatnich dwóch lat obrotowych, z którego wynikać będzie
wysokość przychodów ze sprzedaży na poziomie 10 mln PLN w każdym roku
obrotowym.

8.10.

listę podmiotów należących do grupy kapitałowej albo informację o tym, że
wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej;

8.11.

w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
z nimi stosunków, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
Pisemne zobowiązanie Wykonawcy oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia dokumentów
tych podmiotów opisanych w pkt 8.8 i 8.9 niniejszej SIWZ.

8.12.

projekt Umowy zawierający obligatoryjnie postanowienia opisane w pkt 19 niniejszej
SIWZ.
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Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada 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 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń i dokumentów:
10.1 sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana na adres
Zamawiającego oraz na adres podany przez Wykonawcę,
10.2 Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień i zapytań faksem lub drogą
elektroniczną,
10.3 Informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w pkt 10.2 każda ze stron
zobowiązana jest na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich
otrzymania,
10.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wszelka

korespondencja

prowadzona

będzie

wyłącznie

z

pełnomocnikiem

występującym jako reprezentant pozostałych wymienionych w pełnomocnictwie,
10.5 Informacje drogą faksową należy przesyłać do Zamawiającego na numer:
(89) 524 02 10,
10.6 Informacje

drogą

elektroniczną

należy

przesyłać

na

adres:mzolnowski@mpec.olsztyn.pl
10.7 Inne sposoby porozumiewania się, niewymienione w niniejszym punkcie, nie będą
uznawane jako oficjalne stanowisko strony, wywołujące określone skutki prawne.
11

Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
11.1 Wadium
11.1.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:50.000,00 PLN słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100, które powinno być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział Olsztyn 13 1540 1072 2107 5011 7001 0006 z dopiskiem: „Wadium –dostawa
gazu wysokometanowego grupy E do układu kogeneracyjnego i ciepłowni lokalnych”,
znak postępowania: MPEC/PE-EZ/195/18.
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez
Wykonawcę, tzn.:
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- oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu
na konto Zamawiającego,
- kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez
Zamawiającego(kopia musi

posiadać

potwierdzenie

złożenia w kasie

Zamawiającego dokonane przez kasjera Zamawiającego).
11.1.2 Forma wadium:
Wadium może być wniesione w formie:
•

pieniądzu;

•

poręczeniach bankowych;

•

gwarancjach bankowych;

•

gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.1.3 Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli :
 odmówi podpisania umowy ;
 odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni dokumentów,
11.2Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
11.2.1 Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy/Wykonawców złożenia
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% wartości
brutto całkowitej wybranej oferty.
11.2.2 Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.2.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
• pieniądzu,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
11.2.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ S.A. nr 13 1540 1072
2107 5011 7001 0006 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy

–dostawa

gazu

wysokometanowego

grupy

E

kogeneracyjnego i ciepłowni lokalnych, znak postępowania:

do

układu

MPEC/PE-

EZ/195/18.
11.2.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, za datę wniesienia
zabezpieczenia

przyjmuje

się

datę

uznania

rachunku

bankowego

Zamawiającego. Zamawiający przechowuje takie zabezpieczenie na
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rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu na rachunek bankowy Wykonawcy.
11.2.6 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości w formie pisemnej za
zgodą Zamawiającego.
11.2.7 Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nastąpi w terminie
i na warunkach określonych w Umowie.
11.2.8 Jeżeli

Wykonawca,

zabezpieczenia

którego

należytego

oferta

została

wybrana

nie

wniesie

wykonania umowy, Zamawiający wybiera

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert .
12

Termin związania ofertą:

30 dni – liczone od dnia upływu terminu składania ofert.
13

Opis sposobu przygotowania oferty.
13.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
13.2 Wykonawca przedstawia ofertę na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu
cenowym(załącznik nr 3 do SIWZ)zgodnie z wymaganiami SIWZ;
13.3 w przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś
dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
13.4 oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w granicach umocowania. Upoważnienie do podpisania
oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów,
załączonych przez Wykonawcę;
13.5 w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy;
13.6 wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane
i zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy. W przypadku odręcznego uzupełnienia oferty wszelkie zapisy powinny
być czytelne, wszelkie skreślenia parafowane, korygowany zapis powinien znajdować
się bezpośrednio pod zapisem skreślonym;
13.7 każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
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13.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
13.9 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w sposób, aby Zamawiający mógł określić zakres informacji objętych
tajemnicą;
13.10 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia;
13.11 do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8 i 9
oraz wypełniony formularz cenowy, zawierający wyliczenia szacunkowej wartości
zamówienia będącej podstawą wyboru oferty, projekt Umowy zawierający
obligatoryjnie postanowienia opisane w niniejszym SIWZ.
14

Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny
ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Dostawa gazu ziemnego” na adres
Zamawiającego pocztą, lub osobiście w siedzibie Spółki (kancelaria - parter)
Termin składania ofert do dnia: 31października 2018 r godz. 8:00
Termin otwarcia ofert: 31października 2018 r godz. 8:15
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej ( II p ).
Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez otwarcia na adres Wykonawcy. Otwarcie ofert
jest jawne.

15

Opis sposobu obliczania ceny oferty
15.1 Cena netto ma być wyliczona w oparciu o podane przez Zamawiającego szacunkowe
zapotrzebowanie na gaz, ceny jednostkowe netto poszczególnych składników cenowych
dla dostawy gazu i opłaty abonamentowej oraz stawkę podatku VAT ( bez podatku
akcyzowego). Cena brutto oferty w formularzu cenowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) ma
być

skalkulowana

w

oparciu

o

podane

przez

Zamawiającego

szacunkowe

zapotrzebowanie na gaz w poszczególnych grupach taryfowych, ceny jednostkowe netto
poszczególnych składników dla dostawy gazu i opłaty abonamentowej oraz stawkę
podatku VAT;
15.2 ceny jednostkowe netto podawane w formularzu cenowym stanowić będą podstawę
rozliczeń z Wykonawcą po zawarciu umowy;
15.3 obliczenie ceny netto oferty służy do porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość
wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego zużycia (według wskazań licznika) i cen
jednostkowych podanych w formularzu ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie
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powiększone o koszty wynikające z opłat przesyłowych Operatora Systemu
Dystrybucyjnego;
15.4 wartość netto i brutto oferty w formularzu oferty winny być podane w walucie polskiej
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, natomiast wszystkie ceny netto określone
w formularzu cenowym za 1 kWh gazu winny być podane w walucie polskiej
z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku;
15.5 błędy w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty;
15.6 wszelkie błędy związane z wypełnieniem formularza oferty obciążają Zamawiającego.
16

Opis kryteriów wyboru ofert oraz ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej wartości zamówienia
przedstawionej w wypełnionym formularzu cenowym paliwa gazowego.
Ocenie według tego kryterium zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. Każdej
ofercie niepodlegającej odrzuceniu zostanie przyznana ilość punktów, obliczona w następujący
sposób:
wartość netto najniższej oferty
C = ---------------------------------------------------- X100
wartość netto badanej oferty
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

17

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
17.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

Zamawiający udzieli

wyjaśnień

Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 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;
17.2 w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ;
17.3 dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona
jest SIWZ;
17.4 dokonana zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania;
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17.5 osobą upoważnione do kontaktu z Wykonawcami jest:
Marcin Żołnowski e-mail: mzolnowski@mpec.olsztyn.pl ,
18

Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy:
18.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych Wykonawców o dokonanym
wyborze.
18.2 Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną.
18.3 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej, z tym
zastrzeżeniem że umowa będzie uznana za zawartą w sytuacji przedłożenia Zamawiającemu
umowy podpisanej przez reprezentację w terminie 14 dni od podpisania.

19

Istotne postanowienia umowy:

W treści umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia. Nie uwzględnienie wszystkich
poniższych postanowień umowy będzie skutkowało unieważnieniem oferty:
19.1

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia paliwa gazowego o cieple spalania oraz
parametrach jakościowych określonych w Taryfie OSD, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i warunkami określonymi w Umowie;

19.2

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania paliwa gazowego o ciśnieniu wskazanym
w Umowie;

19.3

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawdzenia, przez Operatora na żądanie
Zamawiającego prawidłowości działania układu pomiarowego, którego Operator jest
właścicielem, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia żądania;

19.4

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na żądanie Zamawiającego zlecenia
przez Operatora niezależnemu laboratorium posiadającemu akredytację jednostki
certyfikującej uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami sprawdzenia prawidłowości
działania układu pomiarowego. Układ pomiarowy powinien zostać przekazany do
badania laboratoryjnego w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez
Zamawiającego;

19.5

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych
paliwa gazowego, wykonując odpowiednie pomiary;

19.6

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań, o których mowa w pkt 19.5
oraz udzielenia Zamawiającemu bonifikaty w wysokości ustalonej w Taryfie OSD w
przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa gazowego z Umową;
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19.7

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i
reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego;

19.8

Wykonawca zobowiązany jest do terminowego rozpatrzenia wniosków i reklamacji
Zamawiającego i udzielenia odpowiedzi;

19.9

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty rozliczeń z Zamawiającym, na
zasadach określonych w Taryfie OSD, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w
zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowego albo w razie przyjęcia do rozliczeń
błędnych odczytów wskazań układu pomiarowego;

19.10 Wykonawca zobowiązany jest do poinformuje informowania Zamawiającego o
nadanym przez Operatora numerze identyfikacyjnym punktu wyjścia Odbiorcy poprzez
umieszczenie tej informacji na fakturach lub innych dokumentach, na podstawie których
następują płatności z tytułu realizacji Umowy;
19.11 W razie powstania okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
19.12 Rozliczenia za dostawę gazu będą dokonywane na podstawie miesięcznych wskazań
układu pomiarowo- rozliczeniowego.
19.13 Wykonawca nie będzie rościł od Zamawiającego żadnych zobowiązań związanych
z niewykorzystaniem przewidywanych miesięcznych ilości paliwa gazowego w okresie
obowiązywania umowy;
Zamawiający dopuszcza ujęcie zapisów z pkt 19 w załączniku do Umowy lub Ogólnych
Warunkach Umowy.
Zamawiający dopuszcza zastąpienie użytych w zapisach pkt 19 określeń: „Wykonawca”
określeniem „Sprzedawca” określenia „Zamawiający” określeniem „Odbiorca”, określenia
„Umowa” określeniem „Umowa kompleksowa”. Jeżeli Wykonawca zawarł odpowiednie
wyjaśnienie w definicjach Umowy to Zamawiający dopuszcza zastąpienie określenia „Taryfa
OSD” określeniem „Taryfa”.

20

Warunki i zakres zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w przypadku:
20.1

wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć przed
zawarciem umowy, a których zapis jest konieczny do prawidłowego wykonania
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przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo
energetyczne lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi;
20.2

zmiany cen jednostkowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, będącej
wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku VAT;

20.3

zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nowej taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. , tj.
w szczególności nowych cen i stawek stałych i zmiennych za przesył gazu
stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami;

20.4

zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany

20.5

ceny netto paliwa gazowego będącej konsekwencją zmiany kwalifikacji w zakresie
podatku akcyzowego jednak wyłącznie w wysokości odpowiadającej tej zmianie
Zmiany treści zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
21 Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia
okoliczności powodujących, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.
22 Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wykaz załączników:
załącznik nr 1

Szacunkowe zużycia gazu w poszczególnych miesiącach.

załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

załącznik nr3

Formularz cenowy na potrzeby przetargu na sprzedaż gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E na 2019r dla obiektów należących do
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.

Podpis Kierownika Jednostki
Zamawiającej
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załącznik nr 1
Punkty poboru paliwa gazowego należące do MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.
Szacowane roczne zużycie gazu dla obiektów MPEC Sp. z o.o. w Olsztyniewynosi :
30 034 900 kWh
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obiekt

grupa
moc
taryfowa zamówiona
dystrybucji
kWh/h

szacowane zużycie w poszczególnych miesiącach w kWh
styczeń

luty

marzec

kwiecień

Układ
Kogeneracyjny
Słoneczna 46

W-6B.1

3404

Kotłownia gazowa
Bałtycka 37a

W-6A.1

988

425 400

442 000

422 800

166 900

Kotłownia gazowa
Bałtycka 37

W-6A.1

714

297 300

305 900

277 200

Kotłownia gazowa
Żytnia 71

W-6A.1

725

261 000

253 900

Kotłownia gazowa
Bałtycka 17B

W-5.1

198

75 600

Kotłownia gazowa
Bałtycka 151

W-5.1

253

Kotłownia gazowa
Fałata 23

W-5.1

658

2 170 800 1 996 500 2 387 500

maj

2 346 200 2 397 100

czerwiec

lipiec

sierpień

RAZEM kWh

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2 061 200

1 006 900

1 627 400

112 400

986 200

2 175 800 1 955 300

65 900

42 000

38 200

35 500

115 700

285 900

330 700

389 900

2 760 900

159 500

46 700

17 500

11 900

16 800

62 800

179 300

232 500

267 500

1 874 900

255 700

83 300

22 000

17 000

16 900

15 600

32 900

148 900

195 500

230 100

1 532 800

78 100

72 200

32 800

2 700

0

0

0

14 900

43 200

58 400

68 500

446 400

103 100

106 500

101 200

36 400

9 400

8 300

7 000

8 700

35 100

69 100

81 300

90 100

656 200

216 900

215 000

215 500

125 200

62 800

39 600

38 900

42 900

84 300

135 500

167 900

195 900

1 540 400
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21 223 300

załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki przyszłego
Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, z załącznikami do SIWZ i zobowiązujemy
się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu złożenia oferty.
4. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
6. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani
też nie ogłoszono upadłości.
7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dnia ……………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ………………………..
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Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZOFERTY

Wykonawca:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………
Adres :………………………………………………………………………………………………
tel. ………………………………….fax………………………………Regon ....................……… NIP ………………………
Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………………… email: ………………………..
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o., 10-710 OLSZTYN, ul. SŁONECZNA 46, REGON 510620015, NIP 73902-00-206, tel. 89/ 524 05 34, fax. 89/ 524-02-10, postępowanie znak: MPEC/PE-EZ/195/18.

pozycja

taryfa

ilość
kWh

1.

2.

3.

Układ Kogeneracyjny
Słoneczna 46
Kotłownia gazowa
Bałtycka 37a

W - 6B.1

21 223 300

W - 6A.1

2 760 900

Kotłownia gazowa
Bałtycka 37

W - 6A.1

1 874 900

Kotłownia gazowa
Żytnia 71

W - 6A.1

1 532 800

Kotłownia gazowa
Bałtycka 17B

W - 5.1

446 400

W - 5.1

656 200

W - 5.1

1 540 400

Kotłownia gazowa
Bałtycka 151
Kotłownia gazowa
Fałata 23
RAZEM

-

30 034 900

cena netto
paliwa
gazowego
zł/kWh
4.

wartość
abonament
netto paliwa
liczba
za miesiąc
gazowego
miesięcy
zł
zł
5.
[3. x 4.]

6.

7.

abonament
za rok
zł

Wartość
netto
zł

stawka
VAT
%

wartość
VAT
zł

Wartość
brutto
zł

8.
[6. x 7.]

9.
[5. + 8.]

10.

11.
[9. x 10.]

12.
[9. + 11]

12
12
12
12
12
12
12
-

-

-

Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności wymagany przez Zamawiającego - 21 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
………………………...
Miejscowość i data

………………………...
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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