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Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Ul. Łódzka 19-29 62-800 Kalisz

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów
OSRiR w Kaliszu”
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

Specyfikację zatwierdzono:

Dnia 23.10.2020
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/--/
Mirosław Przybyła
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Monika Peruga
Marzena Kasprzak
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1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego.
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek : 7.30 - 15.30
NIP: 618-004-30-07

REGON: 000330708

Internet: www.osir.kalisz.pl

e-mail: sekretariat@osir.kalisz.pl

Telefon: 0-62 757 32 67

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz.1843 z późn. zm.).

3. Informacje ogólne.
3.1. Użyte z SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający” – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,
b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i
ustawy,
c) „SIWZ” , „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia,
d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.),
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został opisany w pkt. 4,
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w
sprawie wykonanie zamówienia,
g) „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” - w
szczególności członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.
3.2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.
3.3.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być
przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.
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4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu
ziemnego wysokometanowego E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa z
sieci gazowej, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego oraz świadczenie usług
dystrybucji, zgodnie z normą PN-C-04753:2011, do instalacji znajdujących się w
obiektach Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Paliwo do celów
opałowych, nie zwolnione z akcyzy.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie
na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89., poz. 625 ze zm.), przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie
bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Charakterystyka techniczna:
a) Budynek biurowy z garażem przy ul. Łódzkiej 29
Szacowana wielkość dostawy 43.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy)
Grupa taryfowa: BW-3.6 (OSD W-3.6)
Moc: nie wymaga określenia
b) Pawilon Trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
Szacowana wielkość dostawy 354.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy)
Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1)
Moc: 165 kWh/h
c) Hala LA wraz z łącznikiem i budynek administracyjny
przy ul. Łódzkiej 19
Szacowana wielkość dostawy 710.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy)
Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1)
Moc: 384 kWh/h
d)
Pawilon Trybuny wschodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
Szacowana wielkość dostawy 175.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy)
Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1)
Moc: 111 kWh/h
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia
szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od
faktycznego
wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Podawane w SIWZ
prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny bowiem nie można z góry
ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości.
W przypadku przekazania któregokolwiek z ww. obiektów innemu podmiotowi
OSRiR zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia dotyczącego
danej nieruchomości.
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następstwie
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie
kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09123000-7 gaz ziemny
65210000-8 przesył gazu
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5.

Termin wykonania zamówienia
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia jest jednorodnym produktem, podział zamówienia na
poszczególne obiekty jest również nieuzasadniony ze względu na wartość
zamówienia - przy podziale żadna z części nie przekroczyłaby progu 30.000 euro
(przy tak niskiej wartości zamówienia zasadnym jest maksymalne uproszczenie
procedur, podział zamówienia nie ma wpływu na konkurencję na rynku, wielkość i
wartość zamówienia podyktowana jest w istocie Wykonawcom z sektora MŚP.).
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt.6 i 7 ustawy oraz okoliczności, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie
takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia ww. zamówień.
9.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
9.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak
jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności będącej przedmiotem zamówienia;
9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
9.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy:
1)
w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.1 :
- posiadają aktualną na dzień składania ofert koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
9.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającego, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
Każdy z wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający
ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej)) musi
samodzielnie spełnić warunek określony w pkt. 9.1.1. oraz nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt. 9.1 i
8.
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9.2 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
9.4.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5:
Zamawiający nie korzysta z możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy w
związku z ww. podstawą.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
10.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi
załącznik do SIWZ ; patrz także pkt 27,
10.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi
załącznik do SIWZ*;
W ciągu 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert:
10.3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu –
wzór stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą, który
złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca, może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.3. wraz z
ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie
odzwiarciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym
przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, może wezwać wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej do złożenia:
10.4. decyzji stosownych urzędów zezwalającej na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem* (koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym).

Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.
W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie dwóch lub więcej
Wykonawców (dotyczy także spółki cywilnej), każdy z Wykonawców ( np. wspólników
spółki cywilnej) dołącza do oferty ww. oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich.
Dokumenty o których mowa w pkt. 10.4. mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe
dokumenty należy złożyć w oryginale.
Jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
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a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 10.2. SIWZ.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
11.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji pisemnie (w wersji papierowej) lub elektronicznie
(skan dokumentów na adres sekretariat@osir.kalisz.pl) z zastrzeżeniem pkt. 11.2.
Korespondencję przesłaną do Zamawiającego drogą elektroniczną po godzinach
jego pracy , a także w dzień wolny od pracy uważa się za złożoną w następnym
dniu roboczym.
11.2. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego na
adres poczty elektronicznej Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
11.4. W przypadku otrzymania pisma nieczytelnego, o niepełnej treści, itp. Wykonawca
jest zobowiązany do powiadomienia o tym niezwłocznie Zamawiającego.
11.5. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej
(papierowej). Złożenie ich w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków
prawnych.
11.6. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniona jest Pani Monika Krymarys
tel. 062 7671008 (w godzinach 9.00-15.00).
11.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.8. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (dokonał wizji lokalnej),
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
11.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.

Opis sposobu przygotowania ofert.
14.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej (papierowej), w
sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione
czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej. Wzór „Formularza
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oferty” stanowi załącznik do SIWZ. Kserokopie dokumentów powinny być dobrej
jakości (czytelne).
14.2. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami (formularz cenowy,
oświadczenia Wykonawcy), punkt 1-4 załączników wymienionych na końcu
SIWZ oraz jeśli dotyczy punkt 5,
b) jeśli
dotyczy dokumenty, o których mowa w pkt. 14.8 i 14.10 (
pełnomocnictwa) a także w pkt 28,
14.3. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć ( np. zszyć, zbindować,
wpiąć do skoroszytu lub segregatora).
14.4. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń
załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści
wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.
14.5. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem
Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta dot. kompleksowej dostawy paliwa
gazowego z sieci gazowej dla obiektów OSRiR – nie otwierać przed terminem
otwarcia ofert”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu
którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
14.6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą winny być
podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
14.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być
potwierdzona własnoręcznym podpisem (lub parafą i pieczątką imienną) oraz
dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku
obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez
tłumacza przysięgłego.
14.8. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami:
14.8.1. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy
samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:
a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione
do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego
(jeśli został ustanowiony) lub
b) osoby wymienione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jako przedsiębiorca lub
c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo)
podpisane przez osoby, o których mowa w pkt. a lub b.
Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia)
musi zostać załączone do oferty w oryginale albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.8.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną)
uważa się:
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a) właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10.a
lub
b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców
14.9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje
stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu
oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez
spięcie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.
14.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również
spółki cywilnej) muszą ponadto:
a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);
b) załączyć do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność
oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o
którym mowa w pkt 14.10.a.
Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z
Wykonawców ( z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.8.1.) musi
przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają, wskazanie
pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania i
złożenia oferty, potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, składania
oświadczeń woli, itd.)
c) przy składaniu dokumentów i oświadczeń , w których widnieje słowo
„Wykonawca” (np. nazwa Wykonawcy) podać należy pełne dane wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących
konsorcjum) a nie tylko pełnomocnika.
14.11.W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do
oferty (w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza – poświadczenie przez notariusza musi zostać załączone w
oryginale) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich
wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego
pełnomocnika, zakresu jego umocowania – o ile informacje te nie wynikają z
innych dokumentów dołączonych do oferty.
14.12.Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w
przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. 14.8.1.c i 14.10 b
czy 14.11. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty
upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem wszelkich
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika
co innego.
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15. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty
15.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia
Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego
oświadczenia w tej sprawie.
15.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia
złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do
składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi
zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jako
oferta, z dodatkowym widocznym napisem „Zmiana oferty”. Koperty tak
oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której
zmiana dotyczy.
15.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2.
muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem
zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja).
Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości
Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
15.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania
wymogu pisemności (drogą telefoniczną, osobiście lub pisemnie , lecz w formie
nie spełniającej powyższych wymogów i inne) – nie będzie skuteczne.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Pisemną (papierową) ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2020r. do godz. 12.00, w
sekretariacie Dyrektora OSRiR (pokój nr 115) Kalisz ul. Łódzka 29. Za
dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego,
należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) jest wpływ do
miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020r. o godz. 12.15 w siedzibie OSRiR w
Kaliszu ul. Łódzka 29 w pokoju nr 103.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.
17.1.
Cena brutto oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, opłaty i podatki (w tym podatek
VAT).
17.2.
Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie. Walutą ceny oferowanej
jest złoty polski.
17.3.
Cena brutto oferty podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ) wyliczona zostanie na podstawie formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
17.4.
Cena brutto oferty skalkulowana zostanie w oparciu o podane przez
Zamawiającego w formularzu cenowym szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo
gazowe, służące do celu porównania złożonych ofert. Faktyczne zużycie – które
będzie podstawą rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym może odbiegać
od wartości prognozowanych.
17.5.
Cenę brutto oferty, wysokość podatku VAT oraz określone w formularzach
cenowym i ofertowym wartości netto oraz wartości brutto należy podać z
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dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami. Natomiast ceny jednostkowe netto wykazane w
formularzach cenowych mogą być podane z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku. Ceny jednostkowe netto podane w formularzu cenowym stanowić będą
podstawę rozliczeń z Wykonawcą po zawarciu umowy.
17.1.
Przez cenę brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z
2019 r. poz. 178 z późn. zm.).
17.2.
Cenę brutto zamówienia stanowi suma cen brutto wyliczona dla
poszczególnych obiektów (wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ).
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
18.1. I kryterium oceny : cena 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, każda następna oferta
proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
Najniższa cena x 60
Liczba punktów oferty badanej = -------------------------------------Cena oferty badanej
18.2.

II kryterium oceny: termin zapłaty 40%
Wartość punktową oferty w kryterium termin zapłaty Zamawiający będzie ustalał
zgodnie z poniższym zestawieniem:
Termin płatności faktur do 13 dni – 0 punktów
Termin płatności faktur 14 dni
- 5 punktów
Termin płatności faktur 15 dni
- 10 punktów
Termin płatności faktur 16 dni
- 15 punktów
Termin płatności faktur 17 dni
- 20 punktów
Termin płatności faktur 18 dni
- 25 punktów
Termin płatności faktur 19 dni
- 30 punktów
Termin płatności faktur 20 dni
- 35 punktów
Termin płatności faktur 21 dni i więcej - 40 punktów
Termin zapłaty liczony od daty wystawienia faktury i dotyczy zarówno faktur
wstępnych (prognozowanych) jak i rozliczeniowych (rzeczywistych). Przy
przyznawaniu punktów Zamawiający bierze pod uwagę krótszy z terminów
płatności.

UWAGA: Termin płatności określa Wykonawca na fakturze VAT i wnosi on minimum 7 dni w
przypadku faktur wstępnych (zasady ich wystawiania muszą być unormowane w
umowie) oraz minimum 14 dni dla faktur rozliczeniowych. Faktura winna być
dostarczona do odbiorcy minimum 5 dni przed terminem płatności.

18.3.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów będącą wynikiem sumowania punktów zdobytych w każdym z
kryteriów.
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19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona wezwany zostanie zgodnie z
art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w
pkt. 10.5 SIWZ (koncesja).
19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony będzie pisemnie o
miejscu i terminie podpisania umowy.
19.3.W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.
21.1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w
istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.
21.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
21.3 Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany cen jednostkowych dotyczyć
może w szczególności opłat za dystrybucję i może być wprowadzona w związku ze
zmianami taryfy dla dystrybucji gazu.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
23. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
sekretariat@osir.kalisz.pl
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia
między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
26.Aukcja elektroniczna
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28. Ochrona danych osobowych
28.1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i
Rekreacji w Kaliszu.
28.2. Inspektorem danych
adam.l@osir.kalisz.pl.

osobowych

jest

Pan

Adam

Łyskawka

e-mail:

28.3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej:
RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane
zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
28.4. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów
OSRiR w Kaliszu.
28.5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy, zawarte w protokole
postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 4
lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
28.6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu
innym niż cel określony w pkt. 4 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
zebrane (tj. cel określony w pkt. 4 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
28.7. Podanie przez wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie
warunkuje możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przewidzianym w ustawie Pzp.
28.8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
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postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a)

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26
ust. 2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

b)

obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów
składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust. 2f oraz art.
26 ust. 3 ustawy Pzp.

28.9. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we
wzorze formularza ofertowego.
28.10. Wykonawca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
28.11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że:
a)

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o
których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żadać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w
przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b)

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia
przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
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29.

Informacje dotyczące zastosowanego przez Zamawiającego szczególnego sposobu
przeprowadzenia postępowania
Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z
art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z
kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Załączniki:
1. Formularz oferty – do wypełnienia
2. Formularz cenowy – do wypełnienia (dołączyć do oferty)
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
do wypełnienia (dołączyć do oferty)
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – do
wypełnienia (dołączyć do oferty)
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (dostarczyć w ciągu 3 dni
od otwarcia ofert)
6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
7. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące.
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Załącznik nr 1

..............................................
(nazwa i adres wykonawcy)

......................................
(data)

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę
paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu :
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i załącznikami.
2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za łączną cenę brutto:
…………………………………….. PLN brutto (słownie złotych: ………………………
………………………………………...……………………………………………………)

3. Termin zapłaty faktur wstępnych wynosi …............... dni od dnia wystawienia faktury.
Termin zapłaty faktur rozliczeniowych wynosi ….............. dni od dnia wystawienia
faktury.
UWAGA !! Termin płatności określa Wykonawca na fakturze VAT i wnosi on minimum 7 dni w
przypadku faktur wstępnych (zasady ich wystawiania muszą być unormowane w umowie) oraz
minimum 14 dni dla faktur rozliczeniowych. Faktura winna być dostarczona do odbiorcy
minimum 5 dni przed terminem płatności.

4. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
(dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie Zamawiającego).
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczamy, że przedstawione przez Zamawiającego Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
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wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
9. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w
chwili składania oferty.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO, o których mowa w pkt. 28 SIWZ.
11. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:
Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………..
adres poczty elektronicznej: …..............................................................................................
NIP/PESEL …........................................... KRS/CEDIG …..................................................
(w przypadku
pełnomocnika).

składania

oferty

wspólnej

proszę

podać

dane

ustanowionego

12. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (niepotrzebne skreślić):
mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / inna1
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..........................................................
2)...........................................................
3) …………………………………….
4) …………………………………….

Kalisz dnia ………..............

1

………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

)Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

- mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracz 2 mln EUR;
- małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;
- średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii
przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki
cywilnej)
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Formularz cenowy
I. Budynek biurowy z garażem przy ul. Łódzkiej 29

Lp. Elementy składowe ceny

Szacunkowa ilość w celu
wyliczenia wartości netto i
brutto

1.

Paliwo gazowe (kWh)

43.000 kWh

X

2.

Abonament (zł/m-c)

12 miesięcy

X

3.

Opłata dystrybucyjna
zmienna (kWh)

43.000 kWh

4.

Opłata dystrybucyjna stała

12 miesięcy

5.

Razem (szacunkowa
wartość dla obiektu)

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto
(netto + VAT 23%)

X

X

X

X
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Formularz cenowy
II. Pawilon Trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

Lp. Elementy składowe ceny

Szacunkowa ilość w celu
wyliczenia wartości netto i
brutto

1.

Paliwo gazowe (kWh)

354.000 kWh

X

2.

Abonament (zł/m-c)

12 miesięcy

X

3.

Opłata dystrybucyjna
zmienna (kWh)

354.000 kWh

4.

Opłata dystrybucyjna stała
(kWh/h)

5.

Razem (szacunkowa
wartość dla obiektu)

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto
(netto + VAT 23%)

X

165kWh/h x 8760h = 1.445.400

X

X

X
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Formularz cenowy
III. Hala LA wraz z łącznikiem i budynek administracyjny przy ul. Łódzkiej 19

Lp. Elementy składowe ceny

Szacunkowa ilość w celu
wyliczenia wartości netto i
brutto

1.

Paliwo gazowe (kWh)

710.000 kWh

X

2.

Abonament (m-c)

12 miesiący

X

3.

Opłata dystrybucyjna
zmienna (/kWh)

710.000 kWh

X

4.

Opłata dystrybucyjna stała
(kWh/h)

384 kWh x 8760h = 3.363.840

X

5.

Razem (szacunkowa
wartość dla obiektu)

X

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto
(netto + VAT 23%)

X
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Formularz cenowy
IV. Pawilon Trybuny wschodniej ul. Łódzka 19-29

Lp. Elementy składowe ceny

Szacunkowa ilość w celu
wyliczenia wartości netto i
brutto

1.

Paliwo gazowe (kWh)

175.000 kWh

X

2.

Abonament (m-c)

12 miesiący

X

3.

Opłata dystrybucyjna
zmienna (/kWh)

175.000 kWh

X

111 kWh x 8760 h = 972.360

X

4.

Opłata dystrybucyjna stała
(kWh/h)

5.

Razem (szacunkowa
wartość dla obiektu)

X

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto
(netto + VAT 23%)

X
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Suma szacunkowych wartości dla poszczególnych obiektów stanowiąca cenę ofertową (poszczególne wartości stanowią kwoty wyliczone w
tabelach I-IV ):
I.

Budynek Biurowy z garażem przy ul. Łódzkiej 29

………………….. zł brutto

II. Pawilon Trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

………………….. zł brutto

III. Hala LA ul. Łódzka 19

….......................... zł brutto

IV. Pawilon Trybuny wschodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

…............................ zł brutto

Razem:
(wartość należy przenieść do formularza ofertowego)

……………………. zł brutto

Uwagi:
1.
W opłatach abonamentowych Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie opłaty związane z handlową obsługą Zamawiającego
(Odbiorcy) polegające m. in. na sporządzaniu, wystawianiu i przesyłaniu faktur, prowadzeniu ewidencji wpłat i należności lub innej
ewidencji zapewniającej poprawną i terminową obsługę rozliczeń z Zamawiającym (Odbiorcą).
2.
Ceny jednostkowe za paliwo gazowe oraz abonament podane w powyższych tabelach powinny obowiązywać w całym okresie
obowiązywania umowy, natomiast zmiany cen w zakresie dystrybucji paliwa dopuszczone są w szczególności w przypadku zmian taryfy
OSD.
3. W cenie paliwa gazowego i usług dystrybucyjnych wliczone zostały wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
……………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis/y i pieczęć imienna osoby/osób
uprawnionej/nych do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu

Wykonawca:

………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………
……………………………....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu,
prowadzonego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu , oświadczam, co
następuje:

22

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.5.2020.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiRDKP.221.5.2020,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...………………………….……………
……………………………………………………………………….……………………………………..,
następującym

zakresie:

w

………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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)
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Załącznik nr 4
Zamawiający: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu
Wykonawca:

………………………………
……………………………....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

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. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu,
prowadzonego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

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

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2
ustawy Pzp]
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

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)
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OŚWIADCZENIE
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017r. Poz. 229 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów OSRiR w Kaliszu na podstawie art.
24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca tj.
.............….....................................................................…………………………………….. :
(należy podać nazwę wykonawcy, w przypadku wspólników spółki cywilnej należy podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego
spółkę zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej )

a) nie należy do żadnej grupy kapitałowej*
b) należy do grupy kapitałowej, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty w niniejszym postępowaniu:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
(n) ………………………………………………
c) nie należy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu. *
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności
karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

UWAGA!!!
* niepotrzebne skreślić - należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c)
* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy
z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) składa i dołącza do oferty niniejsze
oświadczenie lub oświadczenie to składane jest przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu tych
Wykonawców.
*W przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć
niniejszy dokument wraz z ofertą.
*W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z wyżej
wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 6
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego
pod nazwą:
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu”
1. Stroną umowy jest: Miasto Kalisz – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu z
siedzibą przy ul. Łódzkiej 19-29 62-800 Kalisz; NIP 618-004-30-07; REGON 000330708.
2. Treść niniejszych istotnych dla stron postanowień, treść oferty Wykonawcy oraz treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część przyszłej umowy. Zapisy umowy
winny respektować treść ww. dokumentów.
3. Umowa zostanie zawarta na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
4. Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oświadcza, że posiada
aktualną umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie
dystrybucji paliwa gazowego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym
znajduje się obiekt Zamawiającego.
5.
Strony zgodnie ustalają, że umowa obowiązuje od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
6. Rozliczenia za sprzedane paliwo gazowe i usługi dystrybucji przeprowadza się zgodnie z zawartą
umową oraz taryfą OSD.
7.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dane:
- Nabywca: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 6180015933
- Odbiorca: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800
Kalisz
W przypadku braku sekcji „Odbiorca” prosimy o wskazanie pełnej nazwy: Ośrodek Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w polu „dodatkowe informacje”.
8. Termin płatności określa Wykonawca na fakturze VAT i wnosi on minimum 7 dni w przypadku
faktur wstępnych (zasady ich wystawiania muszą być unormowane w umowie) oraz minimum
14 dni dla faktur rozliczeniowych. Faktura winna być dostarczona do odbiorcy minimum 5 dni
przed terminem płatności.
9. Rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem
Stron.
10. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo energetyczne, a także postanowienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia w umowie zamiast określeń „Zamawiający” i
„Wykonawca” określeń „Odbiorca” i „Sprzedawca” lub podobne.
12. Zamawiający dopuszcza zawarcie jednej umowy kompleksowej dla wszystkich punktów poboru
lub odrębnych umów kompleksowych dla każdego punktu poboru paliwa gazowego. W każdym
przypadku konieczne jest wystawianie odrębnych faktur dla każdego punktu poboru.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy do akceptacji w terminie wskazanym
przez Zamawiającego. Umowa może poszerzać zapisy zawarte w treści istotnych dla
stron postanowień, jak również zawierać inne postanowienia pod warunkiem, ze nie
będą sprzeczne z zapisami SIWZ, ofertą Wykonawcy i ustawą Prawo zamówień
publicznych i Zamawiający zaakceptuje ich treść.
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Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące

OBIEKT
Budynek biurowy z
garażem
ul. Łódzka 29
nr licznika 00119436

Hala lekkoatletyczna
ul. Łódzka 19
nr licznika 093163

Trybuna Zachodnia
ul. Łódzka 19
nr licznika 00032182

Trybuna Wschodnia
ul.Łódzka 19
nr licznika 00107029

Zużycie w kWh

Zużycie w kWh

Zużycie w kWh

Zużycie w kWh

8000

115000

60000

35000

115000

55000

25000

110000

45000

20000

40000

25000

10000

V/2021

30000

20000

7000

VI/2021

20000

5000

5000

VII/2021

10000

8000

1000

VIII/2021

10000

9000

1000

IX/2021

20000

12000

6000

X/2021

50000

25000

15000

80000

40000

25000

7000

110000

50000

25000

43.000

710.000

354.000

175.000

Miesiąc
I/2021
II/2021

12500
III/2021
IV/2021
3000

1000

1500

10000
XI/2021
XII/2021
Razem
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