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Część I
Postanowienia ogólne
1. Informacja o Zamawiającym.
Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, zwanym dalej
„Zamawiającym”, który reprezentuje:
Pani Emilia Lenartowicz – p.o. Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, działającego
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08.05.2019 r.
znak GP-OR.0052.2082.2019 oraz
Pani Ewa Morawska-Sochacka p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa
z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, działającego na podstawie
pełnomocnictwa nr WOP.012.10.2019.DKO z dnia 23.05.2019 r. udzielonego przez Panią
Emilię Lenartowicz.
NIP: 525-22-48-481
2. Definicje:
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę wraz z załącznikami;
b) postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego;
c) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami;
d) ustawie Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);
e) zamawiającym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Mienia Skarbu
Państwa w Warszawie;
3. Kontakt Odbiorcy ze Sprzedawcami oraz Sprzedawców z Odbiorcą.
3.1W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą
być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną
(z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.2Korespondencję do Odbiorcy powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania:
ZM.NZP.221-19/19 należy kierować:
- pisemnie na adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
- osobiście lub za pomocą posłańca: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, 00-838 Warszawa, V
piętro wejście głównym wejściem od ul Prostej 69 w kancelarii.
- drogą elektroniczną na adres: zmsp@zmsp.org.pl
- faksem na nr +48 (22) 551-21-01
3.3 Osobą upoważnioną przez Odbiorcę do kontaktowania się ze Sprzedawcami są:
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1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Paweł Nauman tel. (22) 5212136
oraz Iwona Sobiecka tel. (22) 5212138
2) w zakresie dotyczącym zgodności formalno-prawnych:
imię i nazwisko:
Zbigniew Małkowski tel. (22) 551-21-80
Paweł Piekut tel. (22) 551-21-82

4. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami, postanowienia, będą zamieszczone na stronie
internetowej http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/
5. Tryb udzielania zamówienia
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 i nast. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą PZP”.
b) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
c) Odbiorca przewiduje zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy PZP.

6. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie
o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.

Każdy Sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne.
Odbiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych oraz
równoważnych.
8. Pisemność postępowania.
Oświadczenia oraz zawiadomienia przekazane za pomocą faksu lub e-mail uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została
niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
9. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług.
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Część II
Przedmiot zamówienia i termin jego
realizacji
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego
(grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu
Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi
dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do
pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,
zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych
i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”.

1. Obiekty w grupie taryfowej W-1,1, OSD 1,1. ,W-2,1, OSD -2,1., W-3,6 OSD W-3,6, W-4, ODS W4,:

L
p

Obiekty w grupie taryfowej W1,1 OSD 1,1

Adres

1

2

Sosnowiecka
1 58

jakie urządzenie
Nr licznika

moc
urządze
nia

a.

Dzielnic
a

kW
4

3
kocioł gazowy CO

5

5
Bemowo

zużycie

taryfa
sprzedawc
OSD
y
6
7

kWh
8

W- 1.1

W
1.1

230

W- 1.1

W
1.1

340

94M4G40017234335666
4
Walcownicza
2 28 C

kuchnia gazowa 1 szt.

5

gazowy dwufunkcyjny
co/cw
05IBKG4062930608475

Wawer

25
570

Razem
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L
p

1

Adres

2

moc
urządz
enia

b. Obiekty w grupie taryfowej W 2 OSD 2,1., W – 3,6 OSD -3,6., W -4 OSD 4

jakie urządzenie
Nr licznika

Dzielnic
a

3

1 Klarysewska 57 kuchnie gazowa 35 szt.
96MG400373827/19962404
527
Armii Krajowej kociół gazowy
2 100
dwufunkcyjny
03M6G4L1061432425893
3 Lucerny 106
kocioł gazowy CO
Lucerny 106
grzewczo-wentylacyjne
14*MACR4*1000492583
Razem

Zużycie

taryfa

sprzedawc OS
y
D
kW
4
5
6
8
Mokotó
W10
w
W- 2
2.1

23 575

W- 3.6

W3.6

109 250

W-4

W-4

126 500

25
25
25

Wesoła
Wawer
Wawer

kWh

259 325

2. Obiekty w grupie taryfowej W-5, OSD 5,1.;

L
p

1

Adres

2

jakie urządzenie
Nr licznika
3

moc
umown Dzielnica
a

sprzedaw
cy

kWh

W-5

OS
D
8
W
5.1

599 150

W-5

W
5.1

368 000

W-5

W
5.1

494 500

W-5

W
5.1

442 750

W-5

W

609 500

5

1 Ciupagi 2 B

kocioł gazowy 1 szt.
04COMMONRG16--120360

340

2 Ciupagi 2 bl. I

kocioł gazowy 1 szt.
04CG16120359280170
7

197

3 Ciupagi 2 bl. II kocioł gazowy 1 szt.
04CG16120351277022
4
Ciupagi 2 bl.
4 III
kocioł gazowy 1 szt.
04CG16120361277032
6
5 Ciupagi 2 C
kocioł gazowy 1 szt.

197

197

285
7

Białołęka

Białołęka

Białołęka

Białołęka

Białołęka

Zużycie

taryfa

kWh
8

5.1
04CG16120358281507
6
Ciupagi 2 D (+
6 A)
kocioł gazowy 1 szt.
13ITRON/RG16--3400703260
kocioł gazowy CO 2
7 Ludna 4
szt.
08MG16N0008202650
557
Razem

483

219

Białołęka

Śródmieśc
ie

W-5

W
5.1 1 265 000

W-5

W
5.1

640 550

4 419 450

3. Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy –
dostawy i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) przy ciśnieniu nie
niższym niż 1,6 kPa w poszczególnych taryfach:

Lp

1

2

3

Taryfa
W-1,1,
OSD
W-1,1
W-2,1,
OSD
W-2,1
W-3,6 ,
OSD
W-3,6

ilość
punktów

szacowana ilość
paliwa gazowego w
kWh/h

3

570

1

23 575

1

109 250

4

W-4, OSD
W-4

1

126 500

5

W-5, OSD
W-5,1

7

4 419 450

4 679 345,000

Razem

Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny,
służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu.
4. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości punktów „ poboru Paliwa Gazowego,
w stosunku do obiektów wymienionych w pkt 1, 2, w przypadku zmiany właściciela lub
posiadacza obiektu wskazanego w tym punkcie. W opisanym przypadku strony dopuszczają
8

możliwość cesji praw i obowiązków wynikających z umowy kompleksowego dostarczenia
paliwa gazowego do danego obiektu lub rozwiązania takiej umowy za porozumieniem stron.
5. Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755
ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasobach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2019 poz. 1517) w przypadkach przewidzianych w
ustawie.
6. Kod CPV:
1. 09120000-6 - Paliwa gazowe
2. 09123000-7 - Gaz ziemny
3. 60300000-1 – Usługi przesyłu rurociągami
4. 65210000-8 – Przesył gazu
7. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do
wyczerpania kwoty umowy zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej
8. Dodatkowe informacje dot. realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w;
a)

b)

Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu gazem, wydanym przez
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019
poz. 755 ze zm.),
Odnośnie dystrybucji gazu:
 aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w
przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej , wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz.755 ze zm.),
 umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu
odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejscapunkty poboru gazu.

9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określają wzory umów:
a) Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz
Ziemny w grupach taryfowych; W-1,1, OSD 1,1. ,W-2,1, OSD -2,1., W-3,6 OSD W3,6, W-4, ODS W-4,
b) Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz
Ziemny w grupach taryfowych; W-5, OSD 5,1.,
- przy czym odbiorca przewiduje zawarcie umów na poszczególne punkty poboru
wymienione w opisie przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1 i 2.
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Część III
Warunki oraz dokumenty wymagane
od sprzedawcy
1.

Warunki udziału w postępowaniu.

1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
a.

b.




Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem,
wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019. poz. 755 ze zm.),
Odnośnie dystrybucji gazu:
posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku Sprzedawców będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej , wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019. poz. 755 ze zm.),
lub;
posiada umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie
usług dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejscapunkty poboru gazu.

1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Odbiorca nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.
Sprzedawca wykonał co najmniej 3 dostawy obejmujące sprzedaż i dostawę, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy wraz ze sprzedażą
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem łącznej ilości minimum 2 500 000
kWh.
W przypadku składania oferty przez Sprzedawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy – Prawo
zamówień publicznych tj.:
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art.
228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), b) o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
10

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.
798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.”
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8
ustawy PZP wykluczyć Wykonawcę:
„8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.”
11

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
4.1 Sprzedawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie
określonej w Części VI SIWZ:
1) Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
art. 25a ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zał. 2 do SIWZ.
4.2 Sprzedawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekaże Odbiorcy
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Sprzedawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Sprzedawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.3 Odbiorca wezwie Sprzedawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych n/w oświadczeń/dokumentów, które
potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia:
a) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego,
b) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
c) wykaz wykonanych/wykonywanych co najmniej 3 dostaw obejmujących sprzedaż i dostawę,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy
wraz ze sprzedażą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem
łącznej ilości minimum 2 500 000 kWh.
d) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755 ze zm.),
e) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu – w przypadku Sprzedawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej ,
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019. poz. 755 ze zm.), lub;
f) umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca- punkty
poboru gazu,
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie
zamówienia, złożenie w/w oświadczeń dotyczy każdego podmiotu.
6. Sprzedawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
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1. Jeżeli Sprzedawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ Część III pkt 4 ppkt 4.llit. 2
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Sprzedawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ Część
III pkt 4 ppkt 4.3 lit. a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Sprzedawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Część IV
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
netto-brutto, na podstawie zestawienia wynikającego z załącznika.
2. Ceny podane przez oferenta ustalane są na cały okres obowiązywania umów, regulacje
dotyczące cen opisane są we wzorach umów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.

Część V
Tryb i zasady wyboru
najkorzystniejszej oferty
1. Tryb oceny ofert
1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2) Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty zostaną ocenione pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz zostanie
przeliczona punktacja zgodnie z wzorem znajdującym się w SIWZ.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.
W II etapie po wezwaniu sprzedawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza rozpatrywana będzie czy nie podlega odrzuceniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13

III etap: Zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.
2. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Odbiorca przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednio wagi procentowe:
1. Kryterium - Cena 100% - będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia
zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według poniższego wzoru:

Cp min

100%Wp·─── · 100 = Qpi
Cpi
Gdzie:

Wp – waga dla kryterium „Cena”
Qpi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
Cp min – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu
Cpi – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie
Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
2. Sposób oceny ofert
Oferta, która otrzyma największą, ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o powyższą formułę.

Część VI

Zasady przygotowania oferty
1. Wymogi formalne
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
załącznik Nr 1.
2) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych
do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny
podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej
c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą
być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę
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d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ
Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie
w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
4) W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Oferenta.
Uwagi:
a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona
za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta
– podpisującego ofertę.
b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczęci imiennej.
5) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których
Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz.
1503 z późn. zm.)” i dołączone odrębnie do oferty.
2. Opakowanie oferty
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2) Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią
firmową Oferenta wraz z adresem i nr telefonu.
3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby
- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
3. Koszt przygotowania oferty
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie
od wyniku postępowania przetargowego.

15

Część VII
Informacje o trybie składania
i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69 00-838
Warszawa w pok. Nr 533, piętro V do dnia 29.01.2020 r., do godziny 1200.
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w pok. Nr 567, piętro V,
w dniu 29.01.2020.r., o godzinie 1230.
3. Publiczne otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Dokonując otwarcia ofert ZMSP poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Oferenta, adres,
(siedzibę), cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności,
jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
4. Termin związania ofertą
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zmiana i wycofanie oferty
Sprzedawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą
zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”

Część VIII
Istotne postanowienia umowy
1. Termin płatności:
Należności Sprzedawcy z tytułu realizacji umów będą płatne zgodnie z grupami taryfowymi
oraz terminami określonymi we wzorach umów nr. 3 i 4 do SIWZ.
2. Kary umowne
Odbiorca naliczy kary umowne na warunkach
i zaakceptowanych w zawartych umowach ze Sprzedawcą.
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Część IX
Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) O wyniku postępowania ZMSP powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników
postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej
w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne
i prawne w przypadku unieważnienia procedury.
Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZMSP
wskazanej w Części I pkt 1 SIWZ. Oraz na stronie internetowej Zarządu Mienia Skarbu
Państwa http://zmsp.bip.um.warszawa.pl
2. Pouczenie o środkach odwoławczych
Odwołanie Art. 180.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 181.
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
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3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2.
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

18

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3. Termin i miejsce podpisania umów
Odbiorca wskaże termin i miejsce podpisania umów Oferentowi, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.
Wykaz załączników:
1) Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenia Sprzedawcy 2 do SIWZ
3) Istotne postanowienia umów załączniki nr 3 i 4 do SIWZ
4) Wykaz dostaw
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Załącznik nr 1do SIWZ

(pieczęć Oferenta)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Sprzedawcy: ....................................................................................................................... *
(w przypadku oferty wspólnej wypełnić zgodnie z pkt 14. SIWZ, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika)

Adres korespondencyjny ........................................................................................................................... *
Województwo:..................................................... ** Powiat .................................................................... **
TEL./FAX:………………………………….e-mail:…………………………………………………..
REGON:……………………………………… ** NIP: ......................................................................... **
* - w przypadku wykonawców zagranicznych należy podać kraj, ** - wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa przetargu
nieograniczonego na Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E )
przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa
położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na
paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji
operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych
w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych
przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ,
zwanych dalej „Punktami poboru” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy
w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
1. Oferujemy realizację ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ
przedmiotowego postępowania z zastosowaniem niżej wymienionych cen jednostkowych
(wyrażamy zgodę na przedstawienie w ofercie cen netto/brutto zł/kWh z dokładnością do 5
miejsc po przecinku):
I.
Obrót i Dystrybucja
A

W-1,1,

OSD W-1,1
Łączna
j.m.

paliwo gazowe

kWh

ADs

Opłata Dystrybucyjna stała

m-c

ADz

Opłata Dystrybucyjna zmienna

kWh

AA

Opłata abonentowa

m-c

A

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

szacowana ilość paliwa gazowego w
kWh/h

Cena netto

cena całkowita w danej
taryfie
Cena całkowita:
A+ADs+ADz+AA netto:

brutto:
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zł

Cena brutto

B

W-2,1,

OSD W-2,1
Łączna
j.m.

paliwo gazowe

kWh

BDs

Opłata Dystrybucyjna stała

m-c

BDz

Opłata Dystrybucyjna zmienna

kWh

BA

Opłata abonentowa

m-c

B

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

szacowana ilość paliwa gazowego w
kWh/h

Cena netto

Cena brutto

cena całkowita w danej
taryfie
Cena całkowita:
B+BDs+BDz+BA netto;
C

W-3,6

OSD

zł

brutto:

W-3,6
Łączna
j.m.

paliwo gazowe

kWh

CDs

Opłata Dystrybucyjna stała

m-c

CDz

Opłata Dystrybucyjna zmienna

kWh

CA

Opłata abonentowa

m-c

C

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

szacowana ilość paliwa gazowego w
kWh/h

Cena netto

Cena brutto

cena całkowita w danej
taryfie
Cena całkowita:
C+CDs+CDz+CA netto:
D

W-4

zł

brutto:

OSD W-4
Łączna
j.m.

paliwo gazowe

kWh

DDs

Opłata Dystrybucyjna stała

m-c

DDz

Opłata Dystrybucyjna zmienna

kWh

DA

Opłata abonentowa

m-c

D

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

szacowana ilość paliwa gazowego w
kWh/h

Cena netto

cena całkowita w danej
taryfie
Cena całkowita:
D+DDs+DDz+DA netto:

brutto:
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zł

Cena brutto

E

W-5

OSD

W-5,1
Łączna
j.m.

E

paliwo gazowe

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

szacowana ilość paliwa gazowego w
kWh/h

Cena netto

Cena brutto

kWh

Kwh/h
za h

EDs

Opłata Dystrybucyjna stała

EDz

Opłata Dystrybucyjna zmienna

kWh

EA

Opłata abonentowa

m-c

cena całkowita w danej
taryfie
Cena całkowita:
E+EDs+EDz+EA netto:

brutto:

zł

Łączna cena zakupu Paliwa Gazowego i usługi Dystrybucyjnej w okresie 12 miesięcy:
A+B+C+D+E = _netto:__________________________brutto: ___________________ zł
2. Oświadczamy, że posiadamy zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

o świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostawy Paliwa
gazowego (Gaz ziemny Wysokometanowy (grupy E ) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa )
Odbiorcy.
Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych
dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Odbiorcę.
Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
Termin realizacji zamówienia …………………
Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
Akceptuje warunki określone we wzorach umów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres ……. dni.
W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:
1) podpisania umów w terminie i miejscu wskazanym przez Odbiorcę.

........................................, ............... 2020 r.
miejscowość

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

data

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-i) Sprzedawcy) *

* w przypadku Sprzedawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Sprzedawcy.
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Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
Strona
1)

..............................................................................................................................................................

.............

2)

..............................................................................................................................................................

.............

3)

..............................................................................................................................................................

.............

4)

...............................................................................................................................................................

..............

5)

...............................................................................................................................................................

.............

6)

...............................................................................................................................................................

.............

7)

..............................................................................................................................................................

.............

8)

..............................................................................................................................................................

..............

9)

..............................................................................................................................................................

..............

10)

...............................................................................................................................................................

..............

................................................, ......................... r.

............................................................................................

(miejscowość) ( data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Ofert

23

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Sprzedawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Sprzedawcy
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
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu
niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na
obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu
dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej
wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru” dla celów opałowych.
.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Odbiorcę w CZĘŚCI
III SIWZ
…………….……. (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 CZĘŚCI III SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
(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)

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

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
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Oświadczenie Sprzedawcy
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
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu
niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na
obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu
dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej
wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”
prowadzonego przez prowadzonego przez Zarządu Mienia Skarbu Państwa
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie sprzedawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

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

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).

podstawie

art.

24

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

SPRZEDAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

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]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ SPRZEDAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

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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Załącznik Nr 3 do SIWZ
istotne postanowienia Umowy
grupy taryfowe W 1.1 W-2.1, W-3.6 , W-4.
Umowa nr ………………………….

zawarta w dniu …………….…………. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie 00-950, Plac Bankowy 3/5,
NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez:

……………………………. – ………………….. Zarządu Mienia Skarbu Państwa z siedzibą
w Warszawie 00-838, ul. Prosta 69, działającym na podstawie pełnomocnictwa
……………………………………………..………,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą ............................................................................................................................
z siedzibą w ............................................ przy ul. ........................................................
REGON ………………., NIP ……………………., KRS …………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………. ……………………………………..
………………………………………. ……………………………………..
na podstawie pełnomocnictwa ……………………………………………………
zwaną/ym dalej „Sprzedawcą”,
W wyniku dokonania wyboru Sprzedawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z późn. zm.) zawarto Umowę o następującej treści :
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego
wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w Obiektach Odbiorcy
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)
zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww.
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ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2019r. poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach,
postanowieniami niniejszej Umowy oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).
3. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót gazem ziemnym, numer koncesji
……………...………, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w obiektach, o którym
mowa w ust. 1 odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – …………………………………….
…………………………………………..… (zwanego dalej OSD).
5. Niniejsza Umowa reguluje warunki sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego oraz
świadczenie usług dystrybucyjnych.
6. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną Umowę z OSD, o którym mowa
w ust. 4 umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji
znajdującej się w obiektach Odbiorcy za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
7. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zakwalifikowany jest do grupy taryfowej
W-1.1 , W-2.1, W-3.6 , W-4.
§ 2.
Zobowiązania Stron
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego - gazu ziemnego
wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 Kpa do instalacji
znajdującej się w obiektach Odbiorcy określonych w załączniku nr 1 oraz przenosić na
Odbiorcę własność dostarczanego mu paliwa gazowego
2. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. dostarczania paliwa gazowego z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych wskazanych w § 3 niniejszej Umowy,
b. prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,
c. udostępnienia Odbiorcy otrzymanych od właściwego OSD danych pomiaroworozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego do instalacji
znajdujących się w obiekcie objętym Umową,
3. Odbiorca zobowiązuje się do:
a. pobierania paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,
b. zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz
plomb,
c. terminowego regulowania należności za dostarczone paliwo gazowe oraz innych
należności związanych ze sprzedażą tego paliwa, nabywania i odbioru paliwa
gazowego w celu wykorzystania na potrzeby własne przez następujące urządzenia
gazowe wskazane w załączniku nr 3,
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d. Odbiorca oświadcza, że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe
z przeznaczeniem na cele określone w formularzu „ Oświadczenie odbiorcy
o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”,
stanowiące załącznik nr 2,
e.

poinformowania na piśmie, telefonicznie lub faksem ( numer telefonu ,faksu będzie
wskazany w fakturze ) Sprzedawcę o dokonanej zmianie urządzeń gazowych
skutkującym zmianą celu przeznaczenia paliwa gazowego,
o których
mowa w pkt. d, powyższe zawiadomienie nie zastępuje ewentualnego obowiązku
zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej ,

f.

przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach kompleksowych, zmianie gazomierza
w układzie pomiarowo rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.

4. Strony zobowiązują się do:
a. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach
w układzie pomiarowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia
za dostarczone paliwo gazowe,
b. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe.
5. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości dostawy paliwa gazowego oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie paliwa gazowego do instalacji w obiektach Odbiorcy
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
6. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Odbiorca będzie podlegał ograniczeniom
poboru paliwa gazowego na podstawie ustawy o zapasach Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.
§ 3.
Standardy jakościowe
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Odbiorcy standardy jakościowe obsługi zgodne
z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
3. Zamówienie dotyczące ilości paliwa gazowego oraz zamówienie mocy Umownej określone
zostało w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) .
§ 4.
Ceny i stawki opłat
1. Własność paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu
z układu pomiarowego.
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2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczania paliwa
gazowego do obiektów o których mowa w § 1 ust. 1 dokonane będzie odpowiednio według
ofertowych jednostkowych cen i stawek opłat brutto :
1) dla Taryfy W-1.1
a. za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości ……………………… [zł/ kWh ]
b.

za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości ……………………… [m-c*zł]

c.

za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości …….…………… [zł/kWh]

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku oraz
d. za opłatę abonamentową w wysokości ………………………….. [zł/m-c]
2) dla Taryfy W-2.1
a. za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości ……………………… [zł/ kWh ]
b.

za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości ……………………… [m-c*zł]

c.

za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości …….…………… [zł/kWh]

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku oraz
d. za opłatę abonamentową w wysokości ………………………….. [zł/m-c]
3) dla Taryfy W-3.6
a. za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości ……………………… [zł/kWh]
b.

za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości ……………………… [m-c*zł]

c.

za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości .………………… [zł/kWh]

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku oraz
d. za opłatę abonamentową w wysokości ………………………….. [zł/m-c]
4) dla Taryfy W-4
a.

za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości …………..…………… [zł/kWh]

b.

za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości ……………………… [m-c*zł]

c.

za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości .………………… [zł/kWh]

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku oraz
d. za opłatę abonamentową w wysokości ………………………….. [zł/m-c]
Oferta Sprzedawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy
.
3. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………………………….. netto plus podatek VAT w
kwocie…………….…..
co
stanowi
brutto
…………………..
zł
( słownie:…………………………………..…………………………………………………..)
4. Odbiorca będzie sprawował nadzór nad stanem wykorzystania środków stanowiących
wynagrodzenie za dostawę paliwa gazowego oraz niezwłocznie zawiadomi pisemnie
Sprzedawcę o wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia we wskazanym okresie rozliczeniowym
w przypadku gdy będzie to miało miejsce w okresie obowiązywania Umowy, Umowa wtedy
ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, w którym doszło do wyczerpania
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kwoty wynagrodzenia, a Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności
za dostawę paliwa gazowego do dnia rozwiązania Umowy.
5. Ceny i stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie wyłącznie w przypadkach:
a. ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług
(VAT) dotyczącej przedmiotu umowy;
b. ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu
Umowy;
c. ustawowego wprowadzenia innych, dodatkowych obowiązków, w tym podatkowych,
dotyczących przedmiotu zamówienia;
d. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy OSD
zmieniającej stawki opłat dystrybucyjnych (stałej i zmiennej).
6. Wprowadzenie zmian postanowień Umowy, wynikających z ust. 5 pkt c), wymaga:
a. zgodnej woli stron,
b. zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do
zapotrzebowania określonego w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).
8. Z tytułu różnicy między przewidywaną ilością nabywanego paliwa, a faktycznie zakupioną w
oparciu o uprawnienie Odbiorcy wynikające z ust. 7 Sprzedawcy nie przysługują żadne
roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.
9. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zapotrzebowania większego
niż przewidziano w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) Sprzedawca sprzeda
paliwo gazowe Odbiorcy w cenach jednostkowych wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem
ust. 5.
§ 5.
Rozliczenia
1.

Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady
ich stosowania zawarte w niniejszej Umowie i w ofercie Sprzedawcy- załącznik nr 4
przewidziane dla grupy taryfowej W-1.1, W-2.1, W-3.6, W-4 ).

2.

Należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na
podstawie faktur wystawionych w terminie 14 dni od zakończenia Okresu rozliczeniowego.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania faktur nie później niż 7 (siedem) dni przed
terminem płatności faktury określonym w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy .

3.

Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie
rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w obiekcie, z uwzględnieniem współczynnika
konwersji wyliczonego dla grupy taryfowej W-1.1,W-2.1, W-3.6, W-4, przy czym odczyt z
układu pomiarowego odbywać się będzie:
a. dla grupy taryfowej W-1.1- nie dłuższym niż 12 miesięcy,
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b. dla grupy taryfowej W-2.1 -nie dłuższym niż 12 miesięcy
c. dla grupy taryfowej W-3.6 - nie dłuższym niż 2 miesiące
d. dla grupy taryfowej W-4 - nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4.

W przypadku wyrażenia, w określony przez Sprzedawcę sposób, zgody przez Odbiorcę
na udostępnianie mu w formie elektronicznej faktur, na podstawie których następują
płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej lub ich obrazów, należności z tytułu
dostarczania Paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie tych
dokumentów lub ich obrazów udostępnionych w formie elektronicznej, w terminach
wynikających z Umowy. W takim przypadku, Sprzedawca zobowiązuje się do
udostępnienia Odbiorcy tych dokumentów lub ich obrazów w formie elektronicznej nie
później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym w Umowie. Wyrażenie
zgody, o której mowa powyżej powoduje, iż Sprzedawca nie jest zobowiązany do
przesyłania Odbiorcy tych dokumentów w wersji papierowej. Obrazy faktur VAT
udostępniane Odbiorcy nie stanowią faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z
późn. zm.).

5.

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowego,
które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej ilości paliwa gazowego
Odbiorca jest obowiązany do uregulowania należności na podstawie ilości paliwa
gazowego pobranego w tym okresie w poprzednim roku gazowym. W wyliczaniu wielkości
korekty należy uwzględnić inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość
poboru tego paliwa.

6.

Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczone paliwo gazowe Sprzedawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych (-ej) faktur (-y).
§ 6.
Płatności

1. Podstawą dokonania zapłaty przez Odbiorcę będzie wystawianie faktur. Faktury
wystawiane będą przez Sprzedawcę na nabywcę Miasto Stołeczne Warszawa, Plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zaś Odbiorcą i płatnikiem będzie
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ulica Prosta 69, 00-838 Warszawa.
2. Należności z tytułu wystawianych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie 21
dni
od
dnia
wystawienia
faktur
na
podane
numery
kont……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo wskazać termin zapłaty na fakturze.
3. W przypadku doręczenia faktur w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od
daty otrzymania faktur.
4. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy .
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5. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych z
mylnymi operacjami bankowymi.
6. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji do Sprzedawcy nie zwalnia go z obowiązku
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.
7. Odbiorca oświadcza, że będzie dokonywał płatności
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

za

wykonaną

usługę

§ 7.
Wstrzymanie sprzedaży paliwa gazowego
1. Sprzedawca może wstrzymać dostawę paliwa gazowego w przypadku nieuiszczenia przez
Odbiorcę należności za paliwo gazowe oraz innych należności związanych
z dostarczaniem tego paliwa.
2. Wstrzymanie sprzedaży paliwa gazowego następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
paliwa gazowego przez OSD na wniosek Sprzedawcy .
3. Sprzedawca może wstrzymać dostawę paliwa gazowego, gdy Odbiorca zwleka
z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności,
pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty zaległych i
bieżących należności w dodatkowym dwu-tygodniowym terminie oraz powiadomienia
Odbiorcy na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży paliwa gazowego i wypowiedzenia
Umowy.
4. Wznowienie dostawy paliwa gazowego z świadczeniem usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Sprzedawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za paliwo
gazowe oraz innych należności związanych z dostarczaniem tego paliwa.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem
sprzedaży paliwa gazowego wskutek naruszenia przez Odbiorcę warunków umowy oraz
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.
§ 9.
Siła wyższa
1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy
nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną
niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania
Umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe
do pokonania,
a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne
organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości
lub części.
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§ 10.
Zmiana i rozwiązanie Umowy
1. Zgodnie z art.144 Prawa zamówień publicznych Odbiorca przewiduje istotne zmiany
zawartej Umowy dotyczące odpowiednio wartości Umowy lub zakresu przedmiotu Umowy
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a.

zmiany ceny i stawek określonych w § 4 ust. 5,

b.

zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów,

c.

wystąpienie okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działań lub
zaniechań osób trzecich, osób upełnomocnionych przez strony Umowy, organów
Odbiorcy, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy, a
wpływających obiektywnie – bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece
utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron Umowy w
sposób określony pierwotnie w Umowie,

d.

wystąpienia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działania sił
przyrody,

e.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,

f.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Odbiorcę lub Sprzedawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Odbiorcy,

g.

zmniejszenia zakresu dostawy,

h.

zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 Prawa zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze
Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do
zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie.
4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
5. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż
sześćdziesiąt (60) dni w roku umownym, Strona, która została zawiadomiona
o
działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej
czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.
6. Odbiorca może odstąpić od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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7. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na
inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego
dostarczane jest paliwo gazowe na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja
nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. 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 4.05.2016., dalej RODO), dla których Administratorem danych jest Dyrektor Zarządu
Mienia Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.
2. Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa realizuje obowiązki Administratora danych
osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Sprzedawcy w
sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osoba fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Sprzedawca wskazał ze swojej
strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
2. Sprzedawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Odbiorcy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §10 ust. 7.

3. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron i wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo
energetyczne oraz Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania gazu obowiązujące u
Sprzedawcy (stanowiące załącznik do niniejszej umowy) w zakresie niesprzecznym
z niniejszą Umową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy. jest sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Odbiorcy.

6. Strony wskazują następujące adresy korespondencyjne:
Zamawiający:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Sprzedawca:
…………………………………………………………………

7. Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana na adresy, o których mowa w
ust. 6.
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8. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie adresów, o
których mowa w ust. 6, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej na dotychczasowy
adres za skutecznie doręczoną.
§ 13.
1.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
Sprzedawcy i dla Odbiorcy.

2.

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
a.

załącznik nr 1 wykaz obiektów,

b.

załącznik nr 2 (dokument wybranego Sprzedawcy) „Oświadczenie odbiorcy
o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku
akcyzowego”,

c.

załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia,

d.

załącznik nr 4 – formularz ofertowy.

Odbiorca

Sprzedawca

……………………………………………..

…………………………………………

37

Załącznik Nr 4 do SIWZ

istotne postanowienia Umowy
grupa taryfowa W-5.
Umowa nr ………………………….

zawarta w dniu …………….…………. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie 00-950, Plac Bankowy 3/5,
NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez:
……………………………. – ………………….. Zarządu Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w
Warszawie
00-838,
ul.
Prosta
69,
działającym
na
podstawie
pełnomocnictwa
……………………………………………..………,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą ............................................................................................................................
z siedzibą w ............................................ przy ul. ........................................................
REGON ………………., NIP ……………………., KRS …………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………. ……………………………………..
………………………………………. ……………………………………..
na podstawie pełnomocnictwa ……………………………………………………
zwaną/ym dalej „Sprzedawcą”,
W wyniku dokonania wyboru Sprzedawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści :
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego
wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w Obiektach Odbiorcy
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.),
zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww.
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019
r. poz. 1145 ), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach,
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postanowieniami niniejszej Umowy oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
3. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót gazem ziemnym, numer
koncesji…………………………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w obiektach, o którym
mowa w ust. 1 odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – …………………………………..… (zwanego dalej
OSD).
5. Niniejsza Umowa reguluje warunki sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego oraz
świadczenie usług dystrybucyjnych.
6. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną Umowę z OSD, o którym mowa
w ust. 4 umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji
znajdującej się w obiektach Odbiorcy za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
7. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy zakwalifikowany jest do grupy taryfowej
W-5.
§ 2.
Zobowiązania Stron
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego - gazu ziemnego
wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 Kpa do instalacji
znajdującej się w obiektach Odbiorcy określonych w załączniku nr 1 oraz przenosić na
Odbiorcę własność dostarczanego mu paliwa gazowego
2. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a.

dostarczania paliwa gazowego z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych wskazanych w § 3 niniejszej Umowy,

b.

prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,

c.

udostępnienia Odbiorcy otrzymanych od właściwego OSD danych pomiaroworozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego do instalacji
znajdujących się w obiekcie objętym Umową,

3. Odbiorca zobowiązuje się do:
a.

pobierania paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,

b.

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz
plomb,

c.

terminowego regulowania należności za dostarczone paliwo gazowe oraz innych
należności związanych ze sprzedażą tego paliwa, nabywania i odbioru paliwa
gazowego w celu wykorzystania na potrzeby własne przez następujące urządzenia
gazowe wskazane w załączniku nr 3,

d.

Odbiorca oświadcza, że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe
z przeznaczeniem na cele określone w formularzu „ Oświadczenie odbiorcy
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o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”,
stanowiące załącznik nr 2,
e.

poinformowania na piśmie, telefonicznie lub faksem ( numer telefonu ,faksu będzie
wskazany w fakturze ) Sprzedawcę o dokonanej zmianie urządzeń gazowych
skutkującym zmianą celu przeznaczenia paliwa gazowego, o których mowa w pkt. d,
powyższe zawiadomienie nie zastępuje ewentualnego obowiązku zmiany warunków
przyłączenia do sieci gazowej ,

f.

przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,
w szczególności o zawartych umowach kompleksowych, zmianie gazomierza
w układzie pomiarowo rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.

4. Strony zobowiązują się do:
a. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach
w układzie pomiarowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia
za dostarczone paliwo gazowe,
b. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe.
5. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości dostawy paliwa gazowego oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie paliwa gazowego do instalacji w obiektach Odbiorcy
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz
awarii sieciowych, jak również powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
6. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Odbiorca będzie podlegał ograniczeniom
poboru paliwa gazowego na podstawie ustawy o zapasach Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.
§ 3.
Standardy jakościowe
1.

Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Odbiorcy standardy jakościowe obsługi zgodne
z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

2.

W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.

3.

Zamówienie dotyczące ilości paliwa gazowego oraz zamówienie mocy umownej określone
zostało w załączniku nr 3 ( opis przedmiotu zamówienia) .
§ 4.
Ceny i stawki opłat

1.

Własność paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu
z układu pomiarowego.

2.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczania paliwa
gazowego do obiektów o których mowa w § 1 ust. 1 dokonane będzie odpowiednio według
ofertowych jednostkowych cen i stawek opłat brutto dla Taryfy W-5 :
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a.

za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości ………………………… [zł/ kWh ]

b.

za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości …………………… [kWh/h] za h

c.

za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości ……………………… [zł/kWh]

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku oraz
d. za opłatę abonamentową w wysokości ………………………….. [zł/m-c]
Oferta Sprzedawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy
.
3.
Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………………………….. netto plus podatek VAT
w kwocie……….. co stanowi brutto …………………..zł ( słownie:………………………….).
4. Odbiorca będzie sprawował nadzór nad stanem wykorzystania środków stanowiących
wynagrodzenie za dostawę paliwa gazowego oraz niezwłocznie zawiadomi pisemnie
Sprzedawcę o wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia we wskazanym okresie rozliczeniowym
w przypadku gdy będzie to miało miejsce
w okresie obowiązywania Umowy.
Umowa wtedy ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, w którym doszło do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia, a Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania
wszelkich należności za dostawę paliwa gazowego do dnia rozwiązania Umowy.
5.

Ceny i stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie wyłącznie w przypadkach:
a. ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług
(VAT) dotyczącej przedmiotu Umowy;
b. ustawowego zwiększenia
przedmiotu Umowy;

bądź

zmniejszenia

stawki

c. ustawowego wprowadzenia innych, dodatkowych
podatkowych, dotyczących przedmiotu zamówienia;
d.

6.

akcyzy

dotyczącej

obowiązków,

w

tym

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy OSD
zmieniającej stawki opłat dystrybucyjnych (stałej i zmiennej).

Wprowadzenie zmian postanowień Umowy, wynikających z ust. 5 pkt c), wymaga:
a.

zgodnej woli stron,

b.

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.

Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do
zapotrzebowania określonego w załączniku nr 3 (opis przymiotu zamówienia) .

8.

Z tytułu różnicy między przewidywaną ilością nabywanego paliwa, a faktycznie zakupioną w
oparciu o uprawnienie Odbiorcy wynikające z ust. 7 Sprzedawcy nie przysługują żadne
roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.

9.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zapotrzebowania większego
niż przewidziano w załączniku nr 3 (opis przymiotu zamówienia) Sprzedawca sprzeda
paliwo gazowe Odbiorcy w cenach jednostkowych wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem
ust. 5.
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§ 5.
Rozliczenia
1. Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich
stosowania zawarte w niniejszej Umowie i w ofercie Sprzedawcy - załącznik nr 4 do
niniejszej Umowy przewidziane dla grupy taryfowej W-5.
2. Należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na
podstawie faktur w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy. Sprzedawca
zobowiązuje się do dostarczania ww. dokumentów nie później niż 7 (siedem) dni przed
terminem płatności w określonym, w Umowie zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Należności za Paliwo gazowe Odbiorca zobowiązuje się uiszczać według następujących
zasad:
a. Sprzedawca w terminie do 7 (siódmego) dnia miesiąca gazowego będzie wystawiał
Odbiorcy fakturę wstępną na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa
gazowego zawartego w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) i faktura ta
obejmować będzie 50% należności za paliwo gazowe wyznaczonej wg. cen oferty i
ustalonych w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) ilości zamówionego na
dany miesiąc gazowy paliwa gazowego oraz zamówionej mocy umownej.
b. ostateczne rozliczenie należności za dostarczone Paliwo gazowe w każdym
miesiącu gazowym następuje na podstawie wystawianej przez Sprzedawcę
w terminie do 7 (siódmego) dnia miesiąca następującego po miesiącu gazowym
faktury rozliczeniowej, której kwota uwzględniać będzie ilość faktycznie
dostarczonego paliwa gazowego w poprzednim miesiącu gazowym, której kwota
zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktury wstępnej, o której mowa w pkt.
a.
4. Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie
rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w obiekcie, z uwzględnieniem współczynnika
konwersji wyliczonego dla grupy taryfowej W-5, przy czym odczyt z układu pomiarowego
odbywać będzie się nie częściej niż raz w miesiącu.
5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowego,
które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej ilości paliwa gazowego
Odbiorca jest obowiązany do uregulowania należności na podstawie ilości paliwa
gazowego pobranego w tym okresie w poprzednim Roku gazowym. W wyliczaniu wielkości
korekty należy uwzględnić inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość
poboru tego paliwa.
6. Jeżeli błędy wskazane w ust. 4 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczone paliwo gazowe Sprzedawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych (-ej) faktur (-y).
§ 6.
Płatności
1. Podstawą dokonania zapłaty przez Odbiorcę będzie wystawianie faktur. Faktury
wystawiane będą przez Sprzedawcę na nabywcę Miasto Stołeczne Warszawa, Plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zaś Odbiorcą i płatnikiem będzie
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ulica Prosta 69, 00-838 Warszawa.
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2. Należności z tytułu wystawianych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie 21
dni
od
dnia
wystawienia
faktur
na
podane
numery
kont……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
3. W przypadku doręczenia faktur w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od
daty otrzymania faktury.
4. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy .
5. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych z
mylnymi operacjami bankowymi.
6. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji do Sprzedawcy nie zwalnia go z obowiązku
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.
7. Odbiorca oświadcza, że będzie dokonywał płatności
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

za

wykonaną

usługę

§ 7.
Wstrzymanie sprzedaży paliwa gazowego
1. Sprzedawca może wstrzymać dostawę paliwa gazowego w przypadku nieuiszczenia przez
Odbiorcę należności za paliwo gazowe oraz innych należności związanych
z dostarczaniem tego paliwa.
2. Wstrzymanie sprzedaży paliwa gazowego następuje poprzez wstrzymanie dostarczania
paliwa gazowego przez OSD na wniosek Sprzedawcy .
3.

Sprzedawca może wstrzymać dostawę paliwa gazowego, gdy Odbiorca zwleka
z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności,
pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty zaległych i
bieżących należności w dodatkowym dwu-tygodniowym terminie oraz powiadomienia
Odbiorcy na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży paliwa gazowego i wypowiedzenia
Umowy.

4.

Wznowienie dostawy paliwa gazowego z świadczeniem usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Sprzedawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za paliwo
gazowe oraz innych należności związanych z dostarczaniem tego paliwa.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem
sprzedaży paliwa gazowego wskutek naruszenia przez Odbiorcę warunków Umowy oraz
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.
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§ 9.
Siła wyższa
1.

Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy
nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną
niewykonania jest siła wyższa.

2.

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania
Umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w
szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne
organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości
lub części.
§ 10.
Zmiana i rozwiązanie Umowy
Zgodnie z art.144 Prawa zamówień publicznych Odbiorca przewiduje istotne zmiany
zawartej Umowy dotyczące odpowiednio wartości Umowy lub zakresu przedmiotu umowy
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1.

a.

zmiany ceny i stawek określonych w § 4 ust. 5

b.

zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów,

c.

wystąpienie okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działań lub
zaniechań osób trzecich, osób upełnomocnionych przez strony umowy, organów
Odbiorcy, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy,
a wpływających obiektywnie – bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece
utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron Umowy
w sposób określony pierwotnie w Umowie,

d.

wystąpienia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działania sił
przyrody,

e.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,

f.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Odbiorcę lub Sprzedawcę , jeżeli te zmiany są
korzystne dla Odbiorcy,

g.

zmniejszenia zakresu dostawy,

h.

zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 Prawa zamówień publicznych

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze
Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego

44

naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do
zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie.
4.

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

5.

W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż
sześćdziesiąt (60) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu
siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14)
terminu wypowiedzenia.

6.

Odbiorca może odstąpić od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

7.

Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na
inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego
dostarczane jest paliwo gazowe na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja
nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. 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 4.05.2016., dalej RODO), dla których Administratorem danych jest Dyrektor Zarządu
Mienia Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.

2.

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa realizuje obowiązki Administratora danych
osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Sprzedawcy w
sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osoba fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Sprzedawca wskazał ze swojej
strony do realizacji niniejszej Umowy.
§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.
2. Sprzedawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Odbiorcy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 10 ust.7.
3. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron i wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo
energetyczne oraz Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania gazu obowiązujące u
Sprzedawcy (stanowiące załącznik do niniejszej Umowy) w zakresie niesprzecznym z niniejszą
Umową.
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5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy. jest sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Odbiorcy.
6.Strony wskazują następujące adresy korespondencyjne:
Zamawiający:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Sprzedawca:
…………………………………………………………………
6. Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana na adresy, o których mowa
w ust. 6.
7. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie adresów, o
których mowa w ust. 6, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej na dotychczasowy adres
za skutecznie doręczoną.
§ 13.
1.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
Sprzedawcy i dla Odbiorcy.

2.

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
a. załącznik nr 1

wykaz obiektów,

b. załącznik nr 2
(dokument wybranego Sprzedawcy) „Oświadczenie odbiorcy
o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego",
e. załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia,
f.

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Odbiorca

Sprzedawca

………………………………………

…………………………………………
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz co najmniej co najmniej 3 dostaw obejmujących sprzedaż i dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy wraz ze
sprzedażą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem łącznej
ilości minimum 2 500 000 kWh.

Zamawiający

Data podpisania
umowy

Termin
wykonanych/wykonywanych
prac od………do……….

Miejsce sprzedaży/dostawy Ilość kWh

od…………..….do………………..

od…………..….do………………..

od…………..….do………………..

W załączeniu dowody, określające, czy dostawy/sprzedaż te zostały wykonane w sposób należyty.
1……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
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