Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.krosno.so.gov.pl

Krosno: wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do
budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul Kletówki 27 A
Numer ogłoszenia: 103709 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Krośnie , ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno,
woj. podkarpackie, tel. 013 4373661, faks 013 4373661.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd
lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie kompleksowej
dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul
Kletówki 27 A.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmował będzie dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Sądu
Okręgowego w Krośnie, ul. Kletówki 27 A. Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie
umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach,
określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z
2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi,
wydanymi na ich podstawie. Sąd Okręgowy w Krośnie nie jest zwolniony od akcyzy na
wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - Dz. U z
2014 r. poz. 752 j. t.). Gaz ma być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest

zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością
Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z
gazomierza. Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez jeden kocioł kondensacyjny o mocy
60 kW. Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w załączniku nr 1
do SIWZ (zamówienie ilości gazu w poszczególnych miesiącach). Koszty ponoszone w
całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione poprzez
wyszacowanie zużycia gazu w ilości 219 440 kWh w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca
2018 r. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za
gaz, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
Odbiorca zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny (OSD) do
grupy taryfowej W-4..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw na zasadach
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
01.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi aktualną koncesję,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu
paliwami gazowymi.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ww. ustawy;
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ww. ustawy;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ww. ustawy;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ww. ustawy;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie 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, jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o łączącej go z
podmiotem trzecim umowie, na podstawie której podmiot ten zobowiązuje się do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.
1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, każde
pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza
wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentacji wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w przypadku: a) wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć
w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego lub wydanymi
na tej podstawie przepisami wykonawczymi, b) zmiany cen jednostkowych, określonych dla
kompleksowej dostawy gazu, będącej skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub
stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi zgodnie ze skutkami zmiany tych przepisów; c) zmiana
ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nowej taryfy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z
odbiorcami. Zmiana nastąpi zgodnie ze skutkami zmiany taryfy; d) zmiany organów
uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych
adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto
informacyjny (np. numer konta bankowego). Zmiany postanowień treści zawartej umowy w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, za wyjątkiem zmiany, o
której mowa w pkt. c) i d), odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.krosno.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd
Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 327.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12,
pokój nr 327.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

