
  

Sprawa: SZP/DWC/10/2020                                

                                                                                                     

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego   nie podlegającego pod ustawę prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 138 a) ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:   

     

„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu 

 E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.” 

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym 

Sączu” zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie MPEC Sp. z o.o. 

 

1. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu  

ul. Wiśniowieckiego 56, 33 – 300  Nowy Sącz  

REGON  490 704 767 KRS   0000056473 NIP   734-17-87-660 

e-mail: sekretariat@mpecns.pl  www.mpecns.pl  

numer telefonu 18-547-55-81 do 84  

 

 

2. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego 

wysokometanowego typu E (GZ-50) w okresie od 01 października 2020 r. do 30 września  

2021 r. do obiektów kotłowni Zamawiającego. 

2) Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a. przedmiot główny: Gaz ziemny 09.12.30.00-7 

b. przedmioty dodatkowe: przesył gazu i podobne usługi 65.20.00.00-5. 

3) „Charakterystyka gazowa obiektów” stanowi zał. nr 1  do SIWZ / umowy. 

4) „Szczegółowy formularz cenowy” stanowi zał. nr 2 do SIWZ / umowy. 

5) Ilości podane w w/w załącznikach są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości 

zamówienia i wyboru oferty, co nie odzwierciedla realnego wykorzystania gazu ziemnego  

w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze 

strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 

zamawianego gazu ziemnego o dowolną ilość. Rozliczenie gazu musi nastąpić na podstawie 

rzeczywistego zużycia.  

6) Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem,  

w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

8) Zamawiający wymaga jednej ceny gazu za 1kWh dla wszystkich taryf gazowych. 

9) Zamawiający wymaga zbiorczego wystawiania faktur nie rzadziej niż raz w  miesiącu. 

10) Zamawiający jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43). 

mailto:sekretariat@mpecns.pl
http://www.mpecns.pl/
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11) Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu uczestnictwa Podwykonawców w zakresie 

sprzedaży gazu. 

12) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium UE. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

3. Opis przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić na załączonym do specyfikacji formularzu „OFERTA”- zał. nr 3 oraz na zał. 

nr 2 „Szczegółowy Formularz Cenowy”. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty  

i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji. Formularz „OFERTA”  

i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez uprawnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” – (w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką). 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem 

nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści  specyfikacji. Wykonawca może wprowadzić 

zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie  

z oznaczeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Ofertę można wycofać tylko przed terminem składania 

ofert. Oferta złożona po terminie  zostanie zwrócona  Wykonawcy bez jej otwierania. Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być 

zgrupowane i stanowić oddzielna część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica 

przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w dni robocze od 7.00 do 15.00. 

 

do dnia 28 lipca 2020 r.  godz. 1200 
 

Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Wiśniowieckiego 56    33 – 300 Nowy Sącz 

 

oraz oznakowane następująco: 

Oferta na „Dostawę gazu.” 

Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2020 r. godz. 1215 
 

oraz winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Konsekwencje  złożenia oferty 

niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 
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Jawne otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 1215 

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala narad 

 

Na otwarciu ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz łączną cenę ofertową brutto.  

 

5. Warunki wymagane od Wykonawców. 

A. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymagane w pkt 6 e), 

6f), 6g) specyfikacji, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zamówień na sprzedaż  

i dystrybucję gazu (umowa kompleksowa), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów (adres i telefon 

kontaktowy), na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów 

(„referencje”), czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (dwa 

zamówienia na wartość brutto co najmniej 300 tys. zł. każda). W przypadku zamówień nadal 

wykonywanych poświadczenie („referencje”) musi wskazywać na zrealizowanie już części 

zamówienia w zakresie co najmniej 300 tys. zł każda część. Za dowód potwierdzający 

należyte wykonanie dostaw uznane będzie poświadczenie (referencje), z tym że  

w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, musi być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce 

przed upływem terminu składania ofert.       

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie           

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi opłaconą polisę,  

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę min. 200.000,00 zł. 

B.   O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub    zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

b) 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 likwidacje 

majątku upadłego. 

W przypadku zaistnienia powyższego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
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6. Wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które muszą być załączone 

   do oferty  

a) wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” (zał. nr 3 do specyfikacji), oraz wypełniony  

i podpisany Szczegółowy Formularz Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ / umowy. 

b) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, 

jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej -jeśli dotyczy. 

c) w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,  

Gdy w umowie s.c. brak jest uregulowań co do sposobu reprezentacji s.c. Zamawiający  

wymaga, aby oferta oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone były podpisane przez 

wszystkich wspólników spółki cywilnej. 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej,  

e) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 

ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

f) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców 

będących właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

g) promesa umowy lub umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD (Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. – obszar działania Oddział w Tarnowie) lub oświadczenie OSD o woli 

zawarcia umowy z Wykonawcą, na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na 

którym znajdują się punkty odbioru gazu ziemnego w obiektach Zamawiającego –  

w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

h) wykaz 2 wykonanych lub wykonywanych zamówień, o których mowa w pkt. 5.A.ppkt2) – na 

zał. nr 5 do specyfikacji oraz poświadczenie należytego ich wykonania / wykonywania 

(„referencje”). 

              

7. Termin realizacji zamówienia: 

Od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 

 

8. Ogólne warunki umowy - istotne dla stron postanowienia, określone przez Zamawiającego, 

które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do SIWZ. 

 

9. Opis sposobu obliczania ceny 

Cena  powinna zawierać wszystkie elementy wykonania zamówienia w oparciu o SIWZ z załącznikami 

i być przedstawiona jak w formularzu „Oferta” (Załącznik nr 3 do SIWZ) tj.: 

• cena netto za całość zamówienia (bez podatku akcyzowego), 

• podatek VAT, 

• cena brutto za całość zamówienia. 

Powyższa cena wynika z przeliczeń szacunkowego zużycia gazu ziemnego, określonego  

w Szczegółowym Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ/umowy. 

 

Cena jednostkowa za paliwo gazowe w zł/KWh ma być podana do pięciu miejsc po przecinku. 
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W arkuszu należy uzupełnić pola aktywne (zaciemnione). Arkusz zawiera odpowiednie formuły 

pozwalające obliczyć cenę zamówienia. Arkusz został przygotowany na podstawie Taryf OSD (Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – obszar działania Oddział w Tarnowie).  

Zamawiający wymaga jednej ceny gazu za 1 kWh dla wszystkich taryf gazowych. 

Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

10. Kryteria z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:  

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) za całość zamówienia (sprzedaż i dystrybucja paliwa 

gazowego) do obiektów Zamawiającego (podanych w załącznikach nr 1 i nr 2) – w okresie od 

01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 

 

11. Wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

13. Termin związania ofertą 

Wykonawcy  pozostają związani ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą.  

 

14. Inne postanowienia 

W sprawach nieuregulowanych w nin. specyfikacji Zamawiający kieruje się przepisami „Regulaminu 

Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu” 

–  zamieszczonego na stronie internetowej. W sprawach nieuregulowanych zapisami nin. specyfikacji  

i w/w „Regulaminu” stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

 

15. Udzielanie wyjaśnień   

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ lub złożyć 

zapytanie. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i pytania mogą być formułowane na piśmie lub drogą 

elektroniczną w terminie do 24 lipca 2020 r. do godz. 09.00. 

Jeśli wniosek wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z odpowiedziami na swojej 

stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.  

Jeżeli Zamawiający sam albo w wyniku odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dokonuje modyfikacji 

treści SIWZ, to jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian,  Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenie zmian. 

Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach przedmiotu zamówienia: 

  Piotr Kowalik, Krzysztof Tokarczyk -  tel. 18 547 55 81 wew. 115,114 

- w sprawach procedury dot. postępowania o udzielenie zamówienia: 

  Barbara Głowacz - tel.   18  547 55 81 wew. 131 . 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 

e-mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza odwrotnie fakt otrzymania 

korespondencji przesłanej e-mailem. 
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły 

one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  

Za chwilę tę uważa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1445. W toku dokonywania 

oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

Wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert Zamawiający prześle informacje podane na otwarciu – 

na wniosek zainteresowanych Wykonawców (wniosek można dołączyć do oferty). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 

 

 

16.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

a) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę z najniższą ceną brutto za 

całość zamówienia. 

b) wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego i pisemnie     

w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia, o wyborze oferty zostaną powiadomieni  

e-mailem oraz pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie. 

c) wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

d) przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 

− polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że na dzień  podpisania umowy     

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej    

działalności gospodarczej na sumę min. 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł). Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia polisy (uzyskania nowej) na  czas trwania wykonania 

umowy, zapewniając ciągłość ubezpieczenia i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu 

kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawcę   „za zgodność z  oryginałem”), 

− aktualne na dzień podpisania umowy z Zamawiającym koncesje, o których mowa w pkt. 6 e) 

i f) specyfikacji – w zależności czy jest Właścicielem sieci dystrybucyjnej, 

− umowę Wykonawcy z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 

znajdują się  punkty odbioru gazu ziemnego w obiektach Zamawiającego, określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej – w celu 

realizacji umowy u Zamawiającego, ważną na dzień podpisania umowy z Zamawiającym, 

− Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia  (uzyskania nowych) w/w dokumentów 

(koncesje, umowa z OSD)  ważnych na  czas trwania wykonania umowy u Zamawiającego  

i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonych przez Wykonawcę   

„za zgodność z oryginałem”). Jeżeli wybrany Wykonawca załączył do oferty w/w dokumenty 

i są one ważne na czas nie krótszy niż czas wykonywania umowy u Zamawiającego – nie ma 

potrzeby ponownego przedstawiania tych dokumentów, 

− w przypadku spółki handlowej – odpowiedni dokument w zakresie art. 230 Kodeksu spółek  

Handlowych: „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia 

o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały 

wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”, (wysokość świadczenia = cena 

ofertowa brutto za całość zamówienia). 

e) w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród pozostałych ofert albo unieważni     

postępowanie. 
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17. Informacja dotycząca walut obcych 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą w walucie polskiej. 

 

18. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki 

      zał. nr 1 - Charakterystyka gazowa obiektów MPEC - do SIWZ i umowy.   

      zał. nr 2 - Szczegółowy Formularz Cenowy do SIWZ, „Oferty” i umowy. 

      zał. nr 3 - Formularz „Oferta”. 

      zał. nr 4 - Wzór umowy. 

      zał. nr 5 - Wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień. 

 

19. Inne postanowienia 

Zamawiający zaleca śledzenie na bieżąco na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka 

„Przetargi”) nin. postępowania w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do 

SIWZ, wyjaśnieniami lub zmianami w SIWZ. Przed wysłaniem oferty zaleca się sprawdzenie, czy oferta 

Wykonawcy jest podpisana i zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji 

dokumenty i oświadczenia. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania  

z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku  

z niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,  

w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego 

Wykonawcy.  

 

Nowy Sącz dn. 20 lipca 2020 r.  

 

 

            SPORZĄDZIŁ:        

 

                                                                                                      ZATWIERDZIŁ :                                       


