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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/2016 

NA DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW 
SZPITALA  MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 

 

 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia stanowiący formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia o spełnianiu warunków i niepodleganie wykluczeniu  
3. Załącznik nr  3 i 4 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego  
4. Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej 
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą 
odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

2. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami,  
w skrócie Pzp). 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe 
oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego 
nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną 
przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 
NIP:   648-270-05-83 
Regon:  241127857 
KRS:  0000328484 
telefon/ fax: 32  277-62-12 
Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczone są na stronie www.szpitalzabrze.pl, 
Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy 
przesyłać na adres: mbadura@szpitalzabrze.pl 
W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji 
elektronicznej na powyższy adres. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego do obiektów będących w dyspozycji Szpitala 

Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. obejmująca dystrybucję i sprzedaż wysokometanowego gazu ziemnego – 
usługa kompleksowa (gaz ziemny CPV 09 12 30 00 – 7,  przesył gazu CPV 65 21 00 00 – 8).  
 
Obiekty będące w dyspozycji Szpitala 

1) Obiektu zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 4, 41 – 803 Zabrze  
Rodzaj przyłącza gazowego;  
Przyłącze DN 50. Kurek główny DN 50. Redukcja na DN 25 do licznika gazu. Kurek gazowy oraz licznik 
zamknięte w szafce na zewnątrz budynku. 

 Zamawiający dysponuje urządzeniami gazowymi; 
Kuchenka 4-ro palnikowa z piekarnikiem szt. 1 i palniki gazowe laboratoryjne szt. 4 o łącznej mocy 1 kW 
Moc zamówiona – 10 m

3
 / h tj. 111,00  kWh/h (współczynnik konwersji 11,245) 

Grupa Taryfowa: W- 1.1  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu paliwo gazowe przy ciśnieniu nie niższym niż 
1,60 kPa 
Zużycie paliwa gazowego  -  nie przekroczy 90 m

3
 tj. 1 012 kWh (współczynnik konwersji 11,245). 

Podane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy i zostało ustalone na podstawie 
ubiegłorocznego zużycia. Rzeczywiste zużycie paliwa gazowego może być  inne  i  w takim przypadku nie 
będzie to miało wpływu na cenę. 

 
2) Obiektu zlokalizowanego przy placu Traugutta 6, 41 – 800 Zabrze 

Rodzaj przyłącza gazowego;  
Przyłącze DN 150. Kurek główny DN 150 na zewnątrz budynku w zamkniętej szafce natynkowej. Gaz 
prowadzony jest przewodem rozdzielczym DN 150 do gazomierza miechowego G65 
Zamawiający dysponuje urządzeniami gazowymi 
Dwa kotły CO i CWU o łącznej mocy 588 kW (po 294 kW każdy) 
Moc zamówiona – 33 m

3
 / h tj. 371 kWh/h (współczynnik konwersji 11,245) 

Grupa Taryfowa: W – 5 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu paliwo gazowe przy ciśnieniu nie niższym niż 
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1,60kPa. 
Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający 
uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w dyspozycji obiektu 
zlokalizowanego przy placu Traugutta 6, wynosi 8 m

3
/h  tj. 90 kWh/h (współczynnik konwersji 11,245) 

Zużycie gazu na okres 6 miesięcy   - 25 800  m
3
  tj. 290 123 kWh (współczynnik konwersji 11,245). 

 
Zestawienie ilościowe zapotrzebowania na paliwo gazowe na okres 6 miesięcy z rozbiciem na 
poszczególne miesiące: 
 

MIESIĄC 

ZAMÓWIONA ILOŚĆ PALIWA 
GAZOWEGO 

m
3
 kWh 

luty 9 500 106 828 

marzec 7 500 84 338 

kwiecień 4 500 50 603 

maj 2 300 25 864 

czerwiec 1 000 11 245 

lipiec 1 000 11 245 

RAZEM 25 800 m
3
 290 123kWh 

 
Podane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy i zostało ustalone na podstawie 
ubiegłorocznego zużycia. Rzeczywiste zużycie paliwa gazowego może być inne i  w takim przypadku nie 
będzie to miało wpływu na cenę. 

 
3) Obiektu zlokalizowanego przy ul. Janika 18, 41 – 806 Zabrze 

Rodzaj przyłącza gazowego;  
Przyłącze DN 50. Kurek główny DN 50. Gazomierz i zawór szybkozamykający DN 50 na zewnątrz budynku 
w skrzynce gazowej natynkowej 
Zamawiający dysponuje urządzeniami gazowymi 
Dwa kotły CO i CWU o łącznej mocy 194 kW (jeden 140kW; drugi 54 kW) 
Moc zamówiona – 14m

3
/h tj. 157 kWh/h.   

Grupa Taryfowa: W – 5 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu paliwo gazowe przy ciśnieniu nie niższym niż 
1,60 kPa 

 
Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający 
uszkodzenie  lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w dyspozycji obiektu 
zlokalizowanego przy ul. Janika 18, wynosi 5 m

3
/h tj.  56 kWh/h (współczynnik konwersji 11,245) 

Zużycie gazu  na okres 6 miesięcy – 15 300 m
3
 tj.  172 049,00 kWh/h (współczynnik konwersji 11,245) 

 
Zestawienie ilościowe zapotrzebowania na gaz na okres 6 miesięcy z rozbiciem na poszczególne miesiące 

 

MIESIĄC 
ZAMÓWIONA ILOŚĆ PALIWA GAZOWEGO 

m
3
 kWh 

luty 4 500 50 603 

marzec 4 000 44 980 

kwiecień 3 000 33 735 

maj 1 800 20 241 

czerwiec 1 000 11 245 

lipiec 1 000 11 245 

RAZEM 15 300m
3
 172 049,00 kWh 

 
 

Podane Zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy i zostało ustalone na podstawie 
ubiegłorocznego zużycia. Rzeczywiste zużycie paliwa gazowego może być inne i  w takim przypadku nie 
będzie to miało wpływu na cenę. 

 
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przy ocenie ofert porównywane będą oferty 

zawierające wszystkie pozycje. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał  
z podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem tych firm. (załącznik nr 2 SIWZ ) 

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji zamówienia:  
Zamówienie należy realizować przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Umowa dostawy zostanie podpisana na okres od dnia 01.02.2017r do dnia 31.07.2017r. 
Zamawiający informuje, że obecnie posiada umowę  kompleksowego dostarczania paliwa gazowego  
Na czas określony tj. do 31.01.2017r. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 
a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt. 12-23 ustawy Pzp. 
b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie  art. 24 ust. 5 

pkt.1,3,4,8 ustawy Pzp.  
2. Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące : 
a) posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają obowiązek ich posiadania  tj.: 
Posiada aktualną (ważną) koncesję  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  
paliwami gazowymi,  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki  zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997r- Prawo energetyczne  ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1059). 

b) Posiadają aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
paliwa gazowego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki  zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997r- Prawo energetyczne  ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1059). Dotyczy 
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  lub umowę zawarta z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na  świadczenie usług  dystrybucji paliwa  gazowego (dotyczy Wykonawców  nie 
będących  właścicielami sieci dystrybucyjnej). 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
a) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do 

ofert dokumentów i oświadczeń w formie spełnia /nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków 
udziału w postępowaniu  zostanie wykluczony z postępowania lub jego oferta odrzucona. 

b) Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku: 
a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 
b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (wyznaczają lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania. 

c) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 
wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

d) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący  
w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (składa oddzielnie dokumenty o których mowa w pkt. 1 ppk. a  
i b  niniejszego rozdziału). 

e) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 
f) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę,  

w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum, natomiast w przypadku spółki cywilnej dane 
wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki. 
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W  CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE 
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, załącznik Nr 5. 
Informacja z otwarcia ofert, o których mowa w art 86 ust 5 ustawy Pzp. Zamawiający zamieści na swojej 
stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert. 

3. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie 
oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj: 
a) 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 ustawy. 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę ma siedzibę lub m iejsce zamieszkania 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba  której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów  wymienionych  
w niniejszym podpunkcie, 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu 
składania ofert. 

W przypadku wskazania  przez wykonawcę dostępności żądanych  ww. wymienionych oświadczeń lub 
dokumentów formie elektronicznej  pod określonymi adresami internetowymi  ogólnodostępnych  
i bezpłatnych  baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych  wskazane przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
Dokumenty składane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem  na język polski.  
Zamawiający może żądać od Wykonawcy tłumaczenia na język polski  wskazanych przez Wykonawcę  
i pobranych samodzielnie  przez Zamawiającego dokumentów. 
b) aktualna koncesję  na obrót paliwem gazowym  udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji  

Energetyki, jeżeli ustawa nakłada obowiązek  posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie 
działalności  gospodarczej objętej zamówieniem, 

c) aktualna koncesję  na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie dystrybucji gazu ziemnego 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki (w przypadku Wykonawców  będących 
właścicielem sieci dystrybucyjnej). 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego 
Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty: 

a) Oświadczenie Wykonawcy ( nie będącego właścicielami sieci dystrybucyjnej) stanowiące załącznik  
nr 3 potwierdzające, że posiada umowę z generalnym operatorem systemu dystrybucyjnego na 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

b) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 potwierdzające, że kompleksowa dostawa 
paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach 
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, oraz, że postanowienia określone przez 
Zamawiającego w rozdz. XVI w SIWZ zostaną  zawarte w umowie dotyczącej przedmiotowego 
zamówienia. 

5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
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6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Nieuzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym samym 
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania, a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty. 

7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 
(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy na 
podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie 
formę pisemną.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę została mu 
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Szpital Miejski w 
Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariola Badura  tel. (032) 277 61 24,  
e-mail: mbadura@szpitalzabrze.pl    

6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem 
postępowania: 25/PN/16.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

a) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ- 
www.szpitalzabrze.pl  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonana zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, a także udostępni ją na swojej stronie internetowej.  

9. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

10. W przypadku, gdy zmiana SIWZ spowoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.  

11. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również w tym przypadku, przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na 
stronie internetowej.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 7  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. 
  
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1. Kompletna oferta składa się z: 
a) Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez 

osobę /y/ uprawnioną /e/, 
b) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 

wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/, 
c) Oświadczenie Wykonawcy  potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego stanowiące załącznik nr 3 i 4 wypełnionego i podpisanego przez 
osobę /y/ uprawnioną /e/, 

d) Dokumentów wskazanych w rozdziale  VII SIWZ. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 
4. Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu 
Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”. 

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, 
komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej 
przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik). 

6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 
Wykonawcy oraz napisem:  
„Przetarg nieograniczony nr 25/PN/16  na  dostawę paliwa gazowego i świadczenie usługi jego dystrybucji 
do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.” 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca. 

7. Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty 
(zszyta, zbindowana itp.). 

8. Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz  
o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową. 

9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów opisanych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
oddzielone np. osobnym rozdziałem, od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia ww. informacji. 
Uwaga: 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp). 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, w Budynku Dyrekcji, 
parter, pokój nr 1.08. do dnia  12.01. 2017r do godz. 10

00
. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2017r do godz. 10
30 

w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy  
ul. Zamkowej 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08 



str. 8 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób: 
a) Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji. 
b) Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej 

pozycji. 
c) Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku.  
d) Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji. 
e) Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji. 
2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
 

XIV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ. 

2. Oferta będzie oceniana pod względem: 
a) formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja) 
b) merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanym niżej kryterium: 

 
CENA: 100 punktów  
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.  
Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:  

 
  cena najniższa  

X  = ------------------------------------ x 100 punktów  
  cena badanej oferty  
 

Jest to cena brutto oferty, wraz z wszystkimi kosztami wykonania przedmiotu umowy. 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i 

adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację. 

2. Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3, 7 zostanie również podany na stronie internetowej 
Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji 
zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3, 7 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie 
www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie 
termin wskazany w art. 180 ust. 2.  

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty  określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt. 3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.  

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: 
 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
1) Umowa zostanie zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm., w skrócie PZP), po przeprowadzeniu 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym. 

2) Przedmiotem umowy  będzie dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego (umowa kompleksowa) do 
miejsc i na warunkach wskazanych i określonych w SIWZ (rozdz. III - Opis przedmiotu zamówienia). 

3) Rozliczenia miedzy stronami będą się  odbywać wg cen i stawek opłat zawartych w Formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę cen i stawek opłat 

http://www.szpitalzabrze.pl/
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za dostawę paliwa gazowego tylko i wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany  stawek podatku VAT, 
lub zmiany stawek podatku akcyzowego na podstawie  obowiązujących przepisów prawnych w 
zakresie,  jedynie o wysokość tych zmian.  

4) Umowa obowiązywać będzie na czas określony tj. 6 miesięcy licząc od 01 lutego 2017r. W razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  lub dalsze wykonanie 
umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa  państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 1059) 
oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do 
ustawy. 

6) Za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych w dostarczanym paliwie gazowym 
Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie 
Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji. 

7) W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliwa gazowego, 
Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności, jakie 
nakładają na Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Wykonanie tego obowiązku 
nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy.  

8) Wykonawca nie będący Operatorem systemu dystrybucyjnego  posiada umowę generalną z 
operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na terenie, na którym 
znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego. 

9) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ilości gazu mają charakter szacunkowy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistego 
zapotrzebowania na paliwo gazowe, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem 
od niej, nawet w części. 

10) W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego 

bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego 
b) udzielanie Wykonawcy informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliwa 

gazowego przerwanego z powodu awarii sieci 
nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz stosowania taryf. 
rozpatrzenia wniosków lub reklamacji Wykonawcy w sprawie rozliczeń i udzielanie  odpowiedzi w 
terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji 

11) Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne 
imiennie: 

12) ze strony Wykonawcy - .................................................................. tel. .......................... 
13) ze strony Zamawiającego - ............................................................. tel ........................... 
14) Rozliczenie zobowiązania wynikających z tytułu zarówno sprzedaży paliwa gazowego, jak i z tytułu 

dystrybucji paliwa gazowego (z właściwym  OSD) odbywać się będzie według jednego wspólnego 
układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego u Zamawiającego w okresach  rozliczeniowych. 

15) Okres rozliczeniowy wynosi – 1 miesiąc.  
16) Ilość nabytego paliwa gazowego będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia przez 

Zamawiającego. 
17) Po upływie okresu rozliczeniowego wskazanego w pkt 15  Wykonawca wystawi jedną fakturę  za 

usługę kompleksową polegająca na świadczeniu usługi dystrybucji i sprzedaży paliwa gazowego na 
podstawie wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego z zastosowaniem cen jednostkowych. 

18) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury w terminie do 30 dni  licząc od daty 
jej otrzymania.  

19) Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
20) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem   przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy  
(np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią  
o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody 
Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do 
dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez 
radcę prawnego lub adwokata.  

21) W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 5000,00 zł za każdy 
przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie. 
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22) W razie opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usługi Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
zapłacenia kary umownej w wysokości 300,00 zł, za każdy dzień opóźnienia.  

23) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

24) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
25) W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca  

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności prawne przez nich wykonane. 
26) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
27) Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
28) W kwestiach nie uregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Prawa 
energetycznego wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i inne ogólnie obowiązujące.  

29) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, zgodnie z art. 144 PZP.  
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z 
późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. 
w przypadkach wskazanych poniżej: 
a) Urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego  na podstawie obowiązujących przepisów 

prawnych Wykonawcę w tym zakresie  i związanych bezpośrednio  z przedmiotem zmówienia  
(umowy), jedynie o wysokość tych zmian. 

c) Podwyższenie cen jednostkowych brutto może nastąpić jedynie w przypadku: urzędowej zmiany 
stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o 
wysokość tych zmian. 

30) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art.93 ust.1 ustawy PZP. 

 
XVII. INFORMACJE DODATKOWE 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń  z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między 
Zamawiającym, a Wykonawca odbywać się będą w złotych polskich. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 
 

 
Przewodniczący Komisji: 
Monika Półtorak      ……………………………………………………. 
Z-ca Kierownika 
Działu  Administracji, Zamówień i Logistyki 
Członkowie Komisji: 
 
Weronika Lorek       ......................................................................... 
Referent Działu Techniczno-Gospodarczego 
Główny Użytkownik      
 
Andrzej Sprusiński     . .................................................................... 
Starszy Mistrz Działu Techniczno-Gospodarczego 
Główny Użytkownik  
 
Celina Hołda       ........................................................................ 
Specjalista 
Osoba z Działu Ekonomiczno-Finansowego   
 
Sekretarz Komisji:   
Mariola Badura       ......................................................................... 
Referent Działu  Administracji, Zamówień i Logistyki .   

 
 
 

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM 
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......................................................................................... 
 Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 
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data, miejscowość 

Załącznik nr 1  

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
na  dostawę paliwa gazowego 
i świadczenie usługi jego dystrybucji 
 do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. Dane Wykonawcy: 

1. Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

2. Adres: województwo: ……………………………...........powiat: ………………….............. 

miejscowość:…………………………………………………………….kod pocztowy:…………. 

ulica:……………………………………………………………………………nr……………… 

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:……………………….. 

3. Regon:…………………………………….4. NIP:………………………………………......... 

5.Numer konta …………………………………………………………………………………… 

II. Przystępując do przetargu nieograniczony nr 25/PN/16 na  dostawę paliwa gazowego i świadczenie usługi 
jego dystrybucji do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. ogłoszonego w Biuletynie zamówień 
publicznych  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl  
 
OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ : 
 
( jak w załączonej tabelach ) 
 
Tabelka sporządzona  jest w programie Microsoft Excel 
Informujemy, że wybór oferty: 

1. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  

2. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, 
stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej 
kwotę netto.

1
 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić        

Nazwa i adres Wykonawcy 

http://www.szpitalzabrze.pl/
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Załącznik nr 2  
do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
 na  dostawę paliwa gazowego 
 i świadczenie usługi jego dystrybucji 
 do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.  

  Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na  dostawę paliwa gazowego i 

świadczenie usługi jego dystrybucji do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.nr: 25/PN/16, 

prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze. 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp.[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 

z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust 1,3,4,8 

ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………………………………… 
 podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………...........…….……………………………………………………………

……………………………………………………………………...… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

      
 …………..……………………………………………………… 

 podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

……………………………………………………… 
 podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 

        

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 

pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA, KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

……………………………………..….……………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

……………………………………………………… 
 podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 

        

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ……………………………………………………… 
 podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3          data, miejscowość  

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
 na  dostawę paliwa gazowego 
 i świadczenie usługi jego dystrybucji 
 do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.  
 
  

 
 
 
 
 
 

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

 
 
DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ 

OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
Wykonawca oświadcza, że: 

 

Posiadam umowę generalną z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucyjnych na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego.  

 
 
 

 
  

……………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej  

do działania w imieniu wykonawcy 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
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Załącznik nr 4          data, miejscowość  

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
na  dostawę paliwa gazowego 
i świadczenie usługi jego dystrybucji 
do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.  
 
  

 
 
 
 
 
 

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.  
                             ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

 
DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ 

OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi  dystrybucji paliwa gazowego 

odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) oraz zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy -Prawo energetyczne. 

2. w przypadku wyboru oferty wszystkie postanowienia określone przez zamawiającego  w rozdz. XVI 

SIWZ (pt.” Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach”) będą zawarte w umowie dotyczącej dostawy paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i 

świadczenie usługi  dystrybucji paliwa gazowego. 

 

 
 

 
  

……………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej  

do działania w imieniu wykonawcy 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
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Załącznik nr 5           data, miejscowość 
do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/16 
 na  dostawę paliwa gazowego 
 i świadczenie usługi jego dystrybucji 
 do obiektów Szpitala  Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 

  Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO I 

ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z 

O.O.”, nr: 25/PN/16, prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze. 

 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: 
 
 .................................................................................................................................................................. 
  
................................................................................................................................................................... 
  
oświadczam, że: 
 
1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 z póz. zm)* z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym 
postępowaniu, 

 
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 z późniejszymi zmianami) z innym wykonawcą, który złożył ofertę w 
niniejszym postępowaniu, tj ……………………………………..  Uwaga: w zależności od potrzeb, wiersze 
należy powielić.                     

     
 
 

……………….……………………………………………………… 
 podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy 

 
 * niepotrzebne skreślić 
 
 


