Egz. nr 1
Malbork. dn. 21.09.2015
Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
________________________________________________________________________
Malbork: Zakup mediów - gaz ziemny dla JW. 1128 Malbork do punktu poboru na
lotnisku w Królewie Malborskim
Numer ogłoszenia: 246226 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
ZP/106/IX/2015/NJ
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128 , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 262 536 713.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mediów - gaz ziemny
dla JW. 1128 Malbork do punktu poboru na lotnisku w Królewie Malborskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia będzie obejmował dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla
Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku do punktu poboru na lotnisku w Królewie
Malborskim. Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
gazu tzw. umowa kompleksowa 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.
Jednostka Wojskowa w Malborku jest zwolniona z podatki akcyzowego na podstawie
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz na podstawie Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 212 z późn. zm.) Do celów niniejszego postępowania Zamawiający
przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 2 miesięcy na poziomie 1.566.600
kWh. Moc zamówiona 3.670 kWh/h. Wskazane zużycie ma charakter jedynie
orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
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Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego
orientacyjnej podanej ilości gazu. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu
sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowychrozliczeniowych. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa
gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6, 09.12.30.00-7, 65.20.00.005, 54.21.00.00-8.
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:
Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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
o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia
wymaga posiadania specjalnych uprawnień, Zamawiający uzna, że warunek
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: - posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących OSD; - posiada umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na
obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego
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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
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)
a) Wypełniony Formularz ofertowy , b) Informację o części zamówienia, którą
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy , c)
o
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Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych
dokumentów rejestrowych
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
 1 - Cena - 97
 2 - termin płatności - 3
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
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść
umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie
nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie
z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w zakresie: 1. w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki oraz cennika Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych
netto w okresie obowiązywania Umowy. a. w przypadku zmiany obowiązującej stawki
podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. b. zmiany ilości punktów
poboru mocy, przy czym zmiana ilości punktów poboru gazu ziemnego wynikać może
z likwidacji, zamknięcia sprzedaży lub wynajmu Obiektu innemu właścicielowi lub
wyłączeniu z użytkowania Obiektu przez Odbiorcę. W przypadku dodatkowych punktów
odbioru rozliczenie odbywać się będzie według tej samej stawki rozliczeniowej. c. gdy
zmiany są korzystne dla Zamawiającego, d. w przypadku zmiany unormowań prawnych
powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację Umowy e. zmian
grupy taryfowej na wniosek Odbiorcy/Płatnika 2. Przewidziane powyżej okoliczności
stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś
jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Realizacja nowych przyłączeń odbywać
się będzie na podstawie aneksów do Umowy, w treści obejmującej - o ile nie będzie
sprzeczne z niniejsza Umową - wzorzec umowy kompleksowej, zawieranych przez
poszczególnych Odbiorców/Płatników zgodnie z obowiązującą procedurą i na warunkach
cenowych określonych w formularzu cenowym. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić
w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez
strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc
nie wywołuje skutków prawnych
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka
Wojskowa 1128 ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork Sekcja Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 01.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa 1128
ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork.
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
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)
21.09.2015r.
(T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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