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numer sprawy : MZŻ.T.262.10.2015 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

I. Zamawiający :  

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, faks : 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27; 

www.bip.mzz.lodz.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 207 000 euro. 

2. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:   

09123000-7 - Gaz ziemny, 

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi 

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp 

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej - na wybrane zadanie. 

5. Zamawiający będzie oceniał oferty na każdą część osobno. 

III.   Opis przedmiotu zamówienia   

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do  obiektów Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi w podziale na zadania:  

zadanie 1 – kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Taryf OSD - W-1.1, W-2.1, W-3.6, W-4.  

zadanie 2 – kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Taryfy OSD - W-5.1  

2.  Sprzedaż i dystrybucja gazu odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zmianami) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 

wyżej wymienionej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j. t. Dz.U. 2014 poz. 

121 ze zmianami ). 

3.  Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zmianami) i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2014 poz. 1695 ze zmianami). 

4. Wykaz obiektów /punktów poboru/ przedstawiono w załączniku nr 3. 

5. Szacowana ilość zużycia gazu przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy wynosi ok: 

5.1. Zadanie 1 

taryfa W-1 –   9 000 kWh; 1 punkt poboru,  

taryfa W-2 – 600 000 kWh; 25 punktów poboru,  

taryfa W-3 –  70 000 kWh,  1 punkt poboru,  

taryfa W-4  –430 000 kWh, 1 punkt poboru 

5.2.  Zadanie 2 

taryfa W-5 – 890 000 kWh, 1 punkt poboru 

6. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. 

Zakup mniejszej lub większej ilości nie spowoduje zmiany wysokości stawek w taryfach, nie może być również 

podstawą do jakichkolwiek  roszczeń ze strony Wykonawcy. 

7. Zawarcie umów przewidziane jest na okres 36 miesięcy, z mocą obowiązywania od 01.01.2016 do 31.12.2018r. 

http://www.bip.mzz.lodz.pl/
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8. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje i podpisze umowy o świadczenie usługi dystrybucji i 

sprzedaży gazu ziemnego indywidualnie dla każdego punktu poboru. W umowach zostaną określone szczegółowe 

warunki współpracy zgodnie z postanowieniami rozdz. XVI siwz. 

9. Gaz ziemny ma być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących 

do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 

10. Wykonawca zapewni dla każdego punktu poboru odrębny układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

11. Rozliczenie zobowiązań odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na podstawie faktycznego 

zużycia po dokonaniu przez Wykonawcę odczytów stanów gazomierzy i wystawieniu faktury. Zamawiający 

dopuszcza uwzględnienie współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach 

Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonych przez URE”. 

12.  

13. Zamawiający nie przewiduje przedpłat za gaz ziemny dla Taryf W-1, W-2, W-3, W-4. 

14. Zamawiający dopuszcza stosowanie faktur wstępnych jedynie dla taryfy W-5. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia ostatnich faktur zamykających rozliczenie danego roku według stanu 

na dzień 31 grudnia. Zamawiający deklaruje dokonanie odczytów na dzień 31 grudnia. 

16. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. 

17. Zamawiający przeznacza gaz na cele opałowe żłobków, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o 

opiece nad dziećmi do lat 3 – zwolnione  z naliczania akcyzy.  

 IV. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie należy realizować w okresie 36 miesięcy od  01.01.2016 do 31.12.2018r. 

V.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Pzp) dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania  

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest w celu potwierdzenia spełnienia wyżej 

wymienionych warunków złożenie dokumentów wymienionych w pkt. VI  niniejszej specyfikacji. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

3.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,  

3.2. niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp. 

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych 

w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

5. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a jego oferta zostanie 

odrzucona. 

6. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

VI.   Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w   postępowaniu: 

 Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

2. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 

3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 : 

3.1.  o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
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Pzp, które może być potwierdzone dodatkowo kserokopią aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika 

Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzeniem, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po 

dniu  28.07.2015. 

3.2.  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy Pzp  – złożone w 

formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – Jeżeli Wykonawca 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3.3.  o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp - W celu zweryfikowania, czy 

Wykonawca należy do 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.) winien załączyć do oferty - listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że 

Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4) 

4. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert, tj. 28.04.2015. 

5. Kserokopia aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.  

6. Kserokopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji lub podpisanej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej). Ze złożonych dokumentów i oświadczeń powinno wynikać iż Wykonawca 

posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz musi mieć zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu 

lub koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego 

w przypadku gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4) w celu 

zweryfikowania, czy Wykonawca należy do 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.) winien załączyć do oferty. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i 4 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz. 231). 

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: 
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8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, 

8.2.  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

8.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

8.4. Dokumenty wskazane należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

VII. Sposób porozumiewania się oraz osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami . 

1. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt. 2 

2. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faksem. Każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający udzieli wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.  

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieszcza tę 

informację na stronie internetowej.  

5. Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust.3 Pzp. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Majewska  - starszy inspektor ds. 

administracyjno– ekonomicznych – 515 062 503, w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew. 36, 42 632-24-08 wew. 36; 

42 639-98-27 wew. 36, fax 42 632-23-61 

VIII. Wadium 

        Zamawiający odstępuje od pobrania wadium. 

IX.  Termin związania ofertą 

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

26.11.2015r. 

X. Przygotowanie oferty 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 

2. Załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI siwz. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres : Miejski Zespół  Żłobków w Łodzi, 91- 063 

Łódź, ul. Zachodnia 55a z dopiskiem „Oferta na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego 

Zespołu Żłobków w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę  (firmę), adres składającego ofertę. 

4. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt VI siwz mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

5. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim. 

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

7. Załączniki przekazane Wykonawcy do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień 

zawartych w siwz bez dokonywania w nich zmian. 
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8. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y 

nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

9. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane 

przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę  podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania 

oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a 

oferta wraz z wszystkimi załącznikami trwale spięta. 

10. Wykonawca może zastrzec na piśmie nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust.4 ustawy Pzp. W przypadku braku takiego zastrzeżenia oferta z załącznikami jest jawna.  

11. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 

(informacja pkt 3 formularza ofertowego załącznik nr 1) 

12. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 

13. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania. 

14. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu w oznaczonej 

jak w pkt.2 kopercie z dodatkowym napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” przed terminem składania ofert 

15. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

17. Wykonawcy występujący wspólnie wskazują w ofercie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia i podpisania umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, 

Wykonawcy ci przed podpisaniem umowy przedstawiają umowę regulującą ich współpracę. 

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

19. Każdy z Wykonawców oddzielnie przedstawia dokumenty wymienione w pkt. VI. 

20. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

b. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 

c. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 

d. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  

e. Kserokopia aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi  

f. Kserokopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego  

g. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

h. pełnomocnictwo/ jeśli dotyczy/. 

i. jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy - jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w 

szczególności przedstawiając tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (jeżeli dotyczy). 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, pokój nr 11 nie 

później niż do dnia 28 października 2015 r. do godz.10:00  

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 28 października 2015 r. o godz.10 15  w pokoju nr 11 Miejskiego 

Zespołu Żłobków w Łodzi adres jw. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 

5. Po otwarciu ofert podaje się, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  

a także informacje dotyczące ceny ofertowej brutto, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych 

w ofercie. 

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki Pzp, siwz i zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XII.    Obliczanie ceny oferty. 

Cena zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób : 

1. Wykonawca poda cenę ofertową w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), wynikającą z kalkulacji przedłożonej w 

formularzu cenowym (załącznik nr 2). 

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat 

i podatków. 

3. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o ceny i stawki wynikające z aktualnego cennika Wykonawcy oraz z 

taryfy systemu dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez odpowiedni organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla Wykonawcy, zatwierdzonej przez jego Zarząd. 

4. Wyliczona całkowita cena brutto będzie służyć do celu porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość 

wynagrodzenia będzie wynikała z rzeczywistego zużycia gazu.  

5. Ceny jednostkowe mogą być  podane w złotych polskich do czterech miejsc po przecinku, natomiast cenę łączną 

oraz podatek VAT należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

7. Pobierane paliwo gazowe Zamawiający przeznacza na cele opałowe żłobków, o których mowa w ustawie  

z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 – zwolnione z naliczania akcyzy.  

 

XIII.   Kryteria oceny ofert.   

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek , inne  omyłki polegające na niezgodności 

oferty ze siwz nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2  ustawy  Pzp niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

3. Zamawiający zbada czy oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania zgodnie  

z wymogami siwz nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przy wyborze oferty przyjmie kryterium najniższej ceny obliczając punktację wg wzoru:  

 

                                                           cena minimalna 

                                                                                        x 100 punktów 

                                                             cena badana 

 

XIV. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

1.  Po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców którzy złożyli oferty o : 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru. 
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1.2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert i punktacją. 

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

1.4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

1.5. terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta. 

2. Powyższe informacje Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń  Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający odstępuje od pobrania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI.    Umowa o wykonanie zamówienia. 

1. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy kompleksowej na wzorze umowy kompleksowej Wykonawcy jednakże 

pod warunkiem uwzględnienia postanowień Zamawiającego: 

1.1. Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w 

ofercie. 

1.2. Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie jednomiesięcznych wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie współczynnika konwersji wyliczonego 

zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

zatwierdzonych przez URE”. 

1.3. Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

1.4. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej z grup taryfowych. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż siedem (7) dni przed terminem płatności 

określonym na fakturze. 

1.6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca. 

Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.7. Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych gazu ziemnego i stawek za 

świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

1.8. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie Wykonawca poinformuje zamawiającego 

o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. 

1.9. Dopuszcza się możliwość zmian ceny ofertowych o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 

przepisami w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub 

zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 

efektywności energetycznej. 

2. Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne i Kodeksu 

cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. 

 

XVII.    Środki ochrony prawnej. 

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę 

1.2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

1.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

1.4. odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Odwołanie wnosi na zasadach wskazanych w dziale VI art. 180-198 ustawy Pzp. 

3. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
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XVIII.    Postanowienia dodatkowe. 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

XIX.   Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik Nr 3 – Wykaz obiektów 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 44 Pzp. 

 

 

Łódź, dnia 19 października  2015 roku 


