
 

 

 1 

Jelenia Góra, dnia 3 marca 2014 r. 
ROT-IV.272.1.1.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – dostawy  
 

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego) do budynków 
administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 
 

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 68938 - 2014;  
data zamieszczenia: 03.03.2014 r. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana 
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego (gazu ziemnego) do budynków administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego  
w Jeleniej Górze przy ul. PodchorąŜych 15 i  ul. Kochanowskiego 10 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (zawierająca elementy 
dostawy i dystrybucji gazu) do instalacji znajdujących się w budynkach administracyjno-
biurowych – w celach grzewczych (lokalizacja 1 – ul. PodchorąŜych 15, 58-506 Jelenia Góra; 
lokalizacja 2 – ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra). 
2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części: 

1) CZĘŚĆ I – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul. PodchorąŜych 15 
w Jeleniej Górze; 

2) CZĘŚĆ II – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul. 
Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI I zamówienia: 
1) Okres realizacji kompleksowej dostawy gazu: 45 miesięcy. 
2) Przewidywana ilość zamawianego gazu w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 45 

miesięcy – 158.000 m3. UWAGA: Ilość przewidywanego do zamówienia gazu jest 
wielkością orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw  
w ilości podanej powyŜej. Dostawy gazu realizowane w trakcie obowiązywania umowy 
mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego. 

3) Charakterystyka: 
a) gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50) – wg PN-C-04753:2011 – przy 

ciśnieniu nie niŜszym niŜ 1,8 kPa; 
b) moc umowna – 13 m3/h; 
c) średni pobór roczny – 42.000 m3; 
d) przewidywane (szacunkowe) zuŜycie gazu w okresie 45 m-cy: 158.000 m3; 
e) dotychczas stosowana taryfa – W-5; 
f) dotychczasowa umowa kompleksowa wygasa z dniem 31.03.2014 r.; 
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g) urządzenie gazowe do którego dostarczane będzie paliwo gazowe – piec gazowy  
o mocy 375 kW (1 szt.). 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI II zamówienia: 
1) Okres realizacji kompleksowej dostawy gazu: 45 miesięcy. 
2) Przewidywana ilość zamawianego gazu w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 45 

miesięcy – 57.000 m3. UWAGA: Ilość przewidywanego do zamówienia gazu jest 
wielkością orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw  
w ilości podanej powyŜej. Dostawy gazu realizowane w trakcie obowiązywania umowy 
mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego. 

3) Charakterystyka: 
a) gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50) – wg PN-C-04753:2011 – przy 

ciśnieniu nie niŜszym niŜ 1,60 kPa; 
b) moc umowna – 10 m3/h; 
c) średni pobór roczny – 15.000 m3; 
d) przewidywane (szacunkowe) zuŜycie gazu w okresie 45 m-cy: 57.000 m3; 
e) dotychczas stosowana taryfa – W-4; 
f) dotychczasowa umowa kompleksowa wygasa z dniem 31.03.2014 r.; 
g) urządzenie gazowe do którego dostarczane będzie paliwo gazowe – kocioł c.o. 

gazowy SCHASER wyposaŜony w palnik gazowy typ GAS TRACER GT2X firmy 
ALKASTER – o mocy 127 kW (1 szt.). 

5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem 
zamawianego paliwa gazowego do celów opałowych przez organy administracji publicznej (art. 
31 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, 
poz. 626 z późn. zm.). 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw gazu ziemnego oraz świadczenia usług 
dystrybucji gazu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy i zgodnie z Polskimi normami. 
7. Jeśli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje 
znajdujące się w obiektach przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze – 
wówczas musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
8. Jeśli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje 
znajdujące się w obiektach przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze – 
wówczas musi posiadać podpisaną generalną umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego – Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.  
W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyŜej, wygaśnie przed zakończeniem realizacji 
przedmiotowego zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłuŜenia 
waŜności umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia  umowy zawartej z Zamawiającym. 
9. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia mogą nastąpić wyłącznie 
przy zmianie: 

1) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych – zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) taryfy lokalnego OSD – zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  
3) podatku akcyzowego;  
4) podatku VAT; 
5) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
6) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 

10. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności 
związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego: 
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1) wypełnienia, podpisania oraz złoŜenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą 
w Warszawie) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaŜy paliwa 
gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; 

2) reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą 
w Warszawie w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. 

11. Informacje dodatkowe – przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem udzielanym  
w częściach, z których kaŜda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; pozostałe części 
zamówienia: 1) kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu przy ul. Kopernika 4  
w Szklarskiej Porębie, 2) kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu przy ul. Bronka 
Czecha 15 w Szklarskiej Porębie.  
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7 (Gaz ziemny), 65.21.00.00-8 
(Przesył gazu) 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2 
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 45 miesięcy od 
dnia podpisania umowy 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium 
na Ŝadną z dwóch części zamówienia 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaŜe: 
1) posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059  
z późn. zm.); 

2) posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji paliwa gazowego (gazu ziemnego), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – dotyczy Wykonawcy będącego właścicielem sieci 
dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje znajdujące się w obiektach przy ul. 
PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze; 

3) posiadanie aktualnej generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, tj. Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na 
świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce 
dostarczenia gazu ziemnego – dotyczy Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci 
dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje znajdujące się w obiektach przy ul. 
PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze. 

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA  
w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
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III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy 
przedłoŜyć: 
•••• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: koncesje, 
zezwolenia lub licencje. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
Wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ  

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej: 
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 
kapitałowej. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4): 
1) Formularz ofertowy (CZĘŚĆ I) – Załącznik Nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
2) Formularz cenowy (CZĘŚĆ I) – Załącznik Nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
3) Formularz ofertowy (CZĘŚĆ II) – Załącznik Nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 



 

 

 5 

4) Formularz cenowy (CZĘŚĆ II) – Załącznik Nr 2b do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

5) Oświadczenie o zawartej umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
– Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na świadczenia usług 
dystrybucyjnych paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania 
gazu ziemnego – Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy 
Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje 
znajdujące się w obiektach przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej 
Górze. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik. 
7) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 (tj. potwierdzenia posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności: koncesji, zezwolenia lub licencji) składa 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
potwierdzający odpowiednio, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

9) JeŜeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów – niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – na 
potwierdzenie, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: NAJNIśSZA CENA – 100 % 
 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z zapisem ust. 9 Działu III SIWZ, tj. zmiany cen  
i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia, które mogą nastąpić wyłącznie przy 
zmianie: 
1) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych – zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki; 
2) taryfy lokalnego OSD – zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  
3) podatku akcyzowego;  
4) podatku VAT; 
5) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
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6) mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 
Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. 
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (I piętro, pok. 15). 
IV.4.4) Termin składania ofert: data: 14.03.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo 
Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10, 
58-500 Jelenia Góra (pokój nr 12, I piętro). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 

IV.5) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
 

IV.6) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie 


