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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.10.2018
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1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Baboszewo
09-130 Baboszewo, (pow. płoński, woj. mazowieckie)
REGON 130378054; NIP 567-179-04-40
tel. 23/6611091, fax. 23/6611071,
e-maill: zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl
adres strony internetowej:www.bip.gminababoszewo.pl ,
Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7

30

30

30

oo

do 15 , czwartek od godz. 7 do 17

2.Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późniejszymi zmianami) oraz
aktami wykonawczymi do ustawy.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw
(poniżej kwoty 221 000 euro kwota określonej w § 1 ust.1 pkt 2a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017.
2479). Podstawą przeliczenia wartości zamówienia jest kurs złotego w stosunku do euro 4,3117 zł,
ustalony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz.U.2017.2477).
2.3.Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom
organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finansów publicznych, jednostką obsługującą
jednostki organizacyjne (w tym szkoły) jest Urząd Gminy Baboszewo. Zakres obowiązków
powierzonych jednostce obsługującej obejmuje m.in. prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie
zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu
i na rzecz niżej wymienionych odbiorców paliwa gazowego:

Lp.

1

Odbiorca
Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

Miejsce dostawy

Podmiot zawierający umowę na
kompleksową dostawę paliwa
gazowego

Budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie
ul. Jan a i Antoniego Brodeckich 7, 09-130 Baboszewo

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9 a
09-130 Baboszewo reprezentowana
przez Wójta Gminy

Świetlica Środowiskowa w Baboszewie
ul. Spółdzielcza 4, 09-130 Baboszewo
Hala Sportowa w Baboszewie
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo
Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9a,09-130 Baboszewo
2

Szkoła Podstawowa w Mystkowie
Mystkowo 53
09-130 Baboszewo

Szkoła Podstawowa w Mystkowie
Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo

3

Szkoła Podstawowa im. Józefa
Wybickiego w Baboszewie
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6
09-130 Baboszewo

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6
09-130 Baboszewo

2

Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9 a
09-130 Baboszewo reprezentowana
przez dyrektora Szkoły Podstawowej w
Mystkowie, 09-130 Baboszewo
Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9 a
09-130 Baboszewo, reprezentowana
przez dyrektora Szkoły Podstawowej
im Józefa Wybickiego w Baboszewie.
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3.Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E (zwanego dalej paliwem gazowym) do
budynków Gminy
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych, w szacunkowej ilości - 1 733 300 kWh,
tym:
1) budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie, ul. J. i A. Brodeckich 7 (grupa taryfowa W-3.6),
w szacunkowej ilości: 91 600 kWh,
2)Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52 (grupa taryfowa W-4) - w szacunkowej ilości:
119 100 kWh ,
3)Świetlica Środowiskowa w Baboszewie, ul. Spółdzielcza 4 (grupa taryfowa W-4) , w szacunkowej
ilości: 127 600 kWh,
4) Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9a (grupa taryfowa W-4) , w szacunkowej ilości:
186 800kWh,
5)Szkoła Podstawowa w Baboszewie, ul. J.i A. Brodeckich 6, (grupa taryfowa W-5.1) w szacunkowej
ilości: 590 700 kWh,
6) Hala Sportowa w Baboszewie , ul. J.i A. Brodeckich 6, (grupa taryfowa W-5.1) w szacunkowej ilości:
617 500 kWh.
3.2.Ilości paliwa gazowego są określone szacunkowo na podstawie zużycia gazu i służą jedynie do
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne
zapotrzebowanie na paliwo gazowe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności
z uwagi na trudne do przewidzenia warunki pogodowe, może się różnić od prognozowanego.
3.3.Zamawiający dokona zapłaty wg cen określonych w ofercie za faktycznie dostarczone ilości paliwa
gazowego.
3.4.Dostarczane paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00 - gaz ziemny w stanie gazowym do celów
opałowych, musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
aktami wykonawczymi w szczególności określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
(Dz.U. z 2018.1158).
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ.
3.6. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
09123000-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu
3.5.Oferty częściowe.
3.5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1)13 miesięcy tj. od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.
4.2. Wykonawca zapewni kompleksową dostawę paliwa gazowego przez cały czas obowiązywania umowy
sprzedaży, począwszy od dnia zawarcia umowy w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich
punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U.2007.93.623. ze zm.).

3

Zamawiający – GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071 email: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl,Adres strony internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.10.2018
A

5.Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia
z postępowania.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust 5
pkt. 1 PZP (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);
b)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

zamawiającego

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udział
w postępowaniu, dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)zdolności technicznej lub zawodowej
-określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3.Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1. Wykonawca spełni warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, składając oświadczenie zgodnie z art.25a
ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (wzór – zał. nr 2 do SIWZ).
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w
przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonuje
w sposób należyty co najmniej jedną
kompleksową dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E,
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nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy w ilości nie mniejszej jak 1,5 GWh (1 500 000 kWh)
w ramach jednego zamówienia publicznego.
Przez kompleksową dostawę rozumie się sprzedaż i usługę dystrybucji gazu paliwa gazowego –
gazu ziemnego wysokometanowego typu E.
5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, pkt 1 Pzp.
5.3.7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3.3.
SIWZ.
5.3.8.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5.4.Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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1)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2)wykonawcę
przestępstwo:

będącego

osobą

fizyczną,

którego

prawomocnie

skazano

za

a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U.2017.1463),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c)skarbowe,
d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.2206);
3)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;
4)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
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9)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz.U.2018.703);
11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.5.Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U.2017.2344);

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.3.1 SIWZ dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda
od wykonawcy aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy Prawo energetyczne,
6.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 5.3.2. SIWZ wykonawca składa oświadczenie zgodnie z art.25a ust.1 pkt 1
ustawy Pzp (wzór – zał. nr 2 do SIWZ).
6.3.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy wykazu dostaw wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
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rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były świadczone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie
Wykonawcy.
6.4.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
zamówień publicznych.
6.5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)odpisu z właściwego rejestru lub z 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 Pzp;
6.6.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
6.7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ:
1)ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed opływem terminu składania ofert.
6.8.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 6.7. 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 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia – stosuje
się.
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6.9.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.
6.10.Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.11.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 Pzp.
6.12.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentu wymienionego w pkt 6.5 SIWZ.
7.Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
7.1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzory oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 oraz
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp.
7.3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp.
7.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
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7.5.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7.6.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej
kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich
wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Po dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem
zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
7.7.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.8Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U.2017.570).
7.9.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
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.
7.10.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5
(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.11.W przypadku, o którym mowa w pkt 7.9. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez zamawiającego dokumentów.
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7.12.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.13.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.12. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.14.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
7.15.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
7.16.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
7.17.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.18.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.19.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.20.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
7.21.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.22.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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8.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
8.1.W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219).
8.2.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a)w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz w zakresie
procedury zamówienia publicznego Pan Zbigniew Suliński – Specjalista w Referacie
OAiZP:
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;
numer faxu: 236611071
8.4.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

9.Wymagania dotyczące wadium.
9.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł.
/słownie: -pięć tysięcy złotych- /
9.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
9.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art.
45 ust. 6 Pzp:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
9.4.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

12

Zamawiający – GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071 email: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl,Adres strony internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.10.2018
A

9.4.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.4.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
9.5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004.
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
9.6.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli
wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert).
9.7.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą.
9.8. Z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza
ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do
budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”.
Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.1.10.2018.
9.9.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
10.Termin związania ofertą.
10.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. 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.
10.2.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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10.3.Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp (pkt. 10.2. SIWZ), na przedłużenie terminu związania
ofertą.
11.Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
11.2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
11.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.5.Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
11.6.Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
11.7.Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
11.8.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.9.Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11.10.Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11.11.Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
11.12.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11.13.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „ Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek
organizacyjnych”.
Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.1.10.2018 Nie otwierać przed upływem terminu
otwarcia ofert.

11.14.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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11.15.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa
gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych.”
Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.1.10.2018
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.16.Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
11.17.W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać
nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. Oświadczenie o zmianie oferty
wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa
gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy
Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych.
Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.1.10.2018
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.18.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy)
oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1.Miejsce i termin składania ofert:
a)miejsce składania ofert: Urząd Gminy
09-130 Baboszewo, Kancelaria Ogólna,

Baboszewo,

ul.

Warszawska

b)termin składania ofert: do dnia 19 października 2018 r., do godz. 11:00
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12.2.Miejsce i termin otwarcia ofert:
a)miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo,
Pok. nr 7 Sala Posiedzeń
b)termin otwarcia ofert: w dniu 19 października 2018 r. o godz. 11:05
12.3.Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca na żądanie otrzyma
potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
12.4.Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
12.5.Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane
będą w pierwszej kolejności.
12.6.Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
12.7.Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)ceny zawartej w ofercie.
12.8.W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13.Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty paliwa gazowego, koszty dystrybucji, koszty
magazynowe i inne opłaty np. opłaty zastępcze za brak posiadania przez Wykonawcę tzw. białych
certyfikatów.
13.2. Cena jednostkowa netto za 1 kWh paliwa gazowego jest jednakowa dla wszystkich grup
taryfowych i stała (niezmienna) w okresie realizacji umowy. Opłata abonamentowa określona
przez Wykonawcę w złożonej ofercie może być różna dla poszczególnych grupach taryfowych
i stała (niezmienna) w okresie realizacji umowy.
13.3.Wykonawca określa cenę jednostkową netto 1kWh paliwa gazowego bez podatku akcyzowego.
Na podstawie art.31b ust.2 pkt 2 i 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r.
(Dz.U.2018.1114) jednostki organizacyjne, będące odbiorcami paliwa gazowego w niniejszym
postępowaniu przetargowym, jako organy administracji publicznej oraz jednostki oświatowe
zwolnione są z podatku akcyzowego na wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny
w stanie gazowym do celów opałowych). Zamawiający oświadcza, że paliwo gazowe będzie
wykorzystane wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody lub podgrzewania
posiłków.
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13.4.Wzór do obliczenia ceny oferty netto dla wszystkich punktów odbioru paliwa gazowego - gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E:
W-3.6

Co=Cj x 1733300 kWh +(A

W-4

x 13)+(A

W-5.1

x 39)+ (A

W-3.6

x 26) + D

+D

W-4

+D

W-5.1.

)

gdzie:
Co Cj -

cena oferty netto - bez pod. VAT [zł]
oferowana cena jednostkowa paliwa gazowego netto[w gr za kWh] dla wszystkich
grup taryfowych w okresie obowiązywania umowy ( z dokładnością pięciu miejsc
po przecinku).
1733300 kWh – łączna szacunkowa ilość paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy.
AW-3.6 –
AW-4 –
AW-5.1 –
13 –

cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c], dla grupy taryfowej W-3.6
cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] , dla grupy taryfowej W-4
cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] , dla grupy taryfowej W-5.1
iloczyn liczby punktów poboru w grupie taryfowej W-3.6. i liczby miesięcy w okresie
objętym zamówieniem (1 punkt odbioru x13 miesięcy=13)
39 –
iloczyn liczby punktów poboru w danej grupie taryfowej W-4 i liczby miesięcy w
okresie objętym zamówieniem,(3 punkty odbioru x 13 miesięcy = 39 miesięcy)
26 –
iloczyn liczby punktów poboru w danej grupie taryfowej W-5.1. i liczby miesięcy w
okresie objętym zamówieniem (2 punkty odbioru x 13 miesięcy = 26 miesięcy)
w-3.6
D
– łączne koszty dystrybucji gazu określone wg aktualnej taryfy W-3.6 OSD,
obliczone jako suma opłaty dystrybucyjnej zmiennej i opłaty dystrybucyjnej stałej.
Opłaty dystrybucyjne stałe dla grupy taryfowej W-3 należy obliczyć jako iloczyn
stawki stałej (zł/m-c) i liczby miesięcy w okresie rozliczeniowym
w-4
D –
łączne koszty dystrybucji gazu określone wg aktualnej taryfy W-4 OSD, obliczone
jako suma opłaty dystrybucyjnej zmiennej i opłaty dystrybucyjnej stałej.
Opłaty dystrybucyjne stałe dla grupy taryfowej W-4 należy obliczyć jako iloczyn
stawki stałej (zł/m-c) i liczby miesięcy w okresie rozliczeniowym
w-5.1
oD
–łączne koszty dystrybucji gazu określone wg aktualnej taryfy W-5.1 OSD ,
obliczone jako suma opłaty dystrybucyjnej zmiennej i opłaty dystrybucyjnej stałej.
Opłaty dystrybucyjna stałe dla grupy taryfowej W-5 należy obliczyć jako iloczyn:
stawki stałej OSD zł/kWh za 1 godzinę (h) x Ilości godzin w okresie trwania
umowy [( grudzień 2018 r.: 31 dni x 24 h) + (od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. : 365 dni x 24 h) = 9 504
godzin)] x mocy umownej [dla obiektów SP w Baboszewo i Hali Sportowej w Baboszewie 274
KWh/h]

13.5.Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty może korzystać z wzoru określonego w punkcie
13.4. lub załączonego formularza kalkulacji ceny oferty (Załącznik 8 do SIWZ).
13.6.Cenę ofertową należy określić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
13.7.W cenie brutto należy uwzględnić podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu składania ofert.
W przypadku, gdy w ofercie Wykonawca określił cenę ofertową z zastosowaniem
nieprawidłowej stawki podatku VAT Zamawiający uzna to jako błąd w obliczeniu ceny i odrzuci
taką ofertę (na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp), jeżeli brak
będzie ustawowych przesłanek omyłki, którą Zamawiający może poprawić.
13.8.Wysokość kosztów dystrybucji w ofercie należy określić na podstawie obowiązującej na dzień
składania oferty taryfy OSD dla Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie.
W okresie realizacji umowy opłaty i stawki za dystrybucję paliwa gazowego będą zgodne
z Taryfą lokalnego operatora systemu gazowego zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, a rozliczenie za paliwo gazowe w zakresie dystrybucji rozliczane będzie zgodnie
z obowiązującymi opłatami zawartymi w Taryfie OSD.
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13.9.Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 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 usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji,
o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

14.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:
Kryterium

Liczba możliwych do uzyskania punktów

Znaczenie

Cena (Lcena)

100%

100

Kryterium „Cena” (Lcena) w PLN:
a)

znaczenie kryterium - 100% (1,00);

b)

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
Lcena = (Cmin / Cb) x 1,00 x 100 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
Cb - cena w ofercie ocenianej (badanej).

14.2.Zamawiający zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert ponieważ paliwo gazowe
będące przedmiotem zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone
przepisami tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755) oraz
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób
załatwiania reklamacji zostały określone w szczególności w § 38 ust.1 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego (Dz.U. 2018 r.1158).
Cena obejmuje wszystkie koszty cyklu życia produktu. Zakupując paliwo gazowe Zamawiający
poza kosztami nabycia nie ponosi żadnych innych wydatków związanych np. z użytkowaniem,
utrzymaniem, wycofaniem np. kosztami recyklingu. Podstawa prawna: art. 91 ust.2a ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017.1579 ze zm.)
15.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
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a)pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b)umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
16.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 9 do SIWZ.
18.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
18.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)określenia warunków udziału w postępowaniu;
b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c)odrzucenia oferty odwołującego;
d)opisu przedmiotu zamówienia;
e)wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
18.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.5.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
18.6.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
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18.7.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.8.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
18.9.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.10.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.11.W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
19.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

20.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
21.Adres strony internetowej zamawiającego.
www.gminababoszewo.pl, www.bip.gminababoszewo.pl
22.Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
23.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
25.Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa Załącznik nr 9 do SIWZ - „Istotne postanowienia treści
umowy.”
26.Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
1)Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
2)Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór).
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3)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 –wzór.
4)Załącznik nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ –wzór.

5) Załącznik nr 5 do SIWZ

- WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED
UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT - wzór

6)Załącznik nr 6 do SIWZ
wzór

Informacja wykonawcy, o której mowa w art.91 ust.3a ustawy Pzp-

7)Załącznik Nr 7 – opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
8) Załącznik Nr 8 – formularz kalkulacji ceny oferty
9) Załącznik nr 9 do SIWZ - istotne postanowienia treści umowy.

Z up. WÓJTA
mgr Beata Wiechowska
Sekretarz Gminy
Baboszewo, dnia 11 października 2018 r.
Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam:

/data i podpis kierownika zamawiającego
albo osoby, o której mowa w art. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp/
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