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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 

  41-506 Chorzów 

  ul. Inwalidzka 5 

  telefon 32 246-60-61 (64/65), faks 32 251-00-96 

www.tram-silesia.pl 

  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 

  Godziny urzędowania: 7
00

-15
00 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania 

ustawy Pzp prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej 

zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i usługę dystrybucji gazu do instalacji 

obiektów w  Tramwajach Śląskich S.A. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia – roczny okres dostawy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 

Termin rozpoczęcia dostawy może ulec zmianie w zależności od dnia podpisania umowy 

kompleksowej i pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy paliwa 

gazowego przy zapewnieniu ciągłości jego dostaw. W takim przypadku termin zakończenia 

dostawy zostanie odpowiednio zmieniony. 
 

 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  

 

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 4 do SIWZ, a w szczególności: 

1) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

w zakresie obrotu gazem ziemnym, 

2) posiadają aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o świadczenie usług dystrybucji gazu 

ziemnego na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia gazu 

ziemnego do Zamawiającego, ważną w okresie realizacji przedmiotowego 

zamówienia, 

3) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

http://www.tram-silesia.pl/
mailto:przetargi@tram-silesia.pl
http://www.tram-silesia.pl/
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w tym okresie, co najmniej jednej dostawy paliw gazowych o rocznej wartości 

minimum 1.000.000,00 zł netto. 

Wartości wyrażone w walutach innych niż złoty polski należy przeliczyć według 

średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego, 

d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem:  „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach 

i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 4. 

3. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

poleganie na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia  

w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia.  

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 3 niniejszego 

Rozdziału, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę wyrządzoną Zamawiającego, 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że wykaże, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego 

wykluczeni. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

 

1. Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

b) Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi. 

c) Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

d) Formularz cenowy – załącznik nr 3. 

e) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4. 

f) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit a) ppkt 3), wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te 

zostały wykonane należycie – załącznik nr 5. 

g) Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o świadczenie usług dystrybucji gazu 

ziemnego na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia gazu ziemnego do 
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Zamawiającego, ważną w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia – załącznik 

nr 6.  

h) Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – załącznik  

nr 7. 
i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, a w szczególności Zamawiający 

wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium  

w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  

w pieniądzu. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do 

podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

ROZDZIAŁ 5 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Każdy z Wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do 

oferty:  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 4 SIWZ). Pozostałe 

dokumenty będą traktowane jako wspólne. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 6 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie 

podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili składania oferty 

Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału podwykonawców. 

3. Na zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

musi mieć pisemne uzasadnienie. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 

1. Postępowanie  prowadzone jest w języku polskim. 

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 
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 faksem na numer: faks 32 251-00-96 

 drogą elektroniczną na adres: przetargi@tram-silesia.pl 

a następnie oryginały pocztą na adres: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  

41-506 Chorzów. 

3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej 

faksem lub drogą elektroniczną. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem  

nieważności w formie pisemnej. 

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Bogdan Grzywocz   – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 406, 

b) Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc 

od dnia składania ofert włącznie. 

 

 

ROZDZIAŁ 10 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
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c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 określając tytuł wpłaty i numer 

sprawy. 

4.  O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym 

terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

5.  Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6.  Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu 

do Zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 

 Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie 

niepieniężnej nie został trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty  

i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę. 

7.  Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna winno obejmować cały okres związania 

ofertą. 

8.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do 

uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, oświadczeń lub  

pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki 

polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 

 

 

ROZDZIAŁ 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszej SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej 

odrzucenie. 
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5. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2 wraz  

z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj.: 

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, z którego powinien 

wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

sektorowego. 

c) stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do 

prowadzenia działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

7. Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 

należy wpisać: „nie dotyczy”. 

9. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zaparafowane przez osobę 

upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

10. Jeżeli informacje  ujawnione w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust 4  

Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, że nie 

mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, należy je wówczas opatrzyć klauzulą: 

„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Powyższe zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji podawanych podczas otwarcia ofert. 

11. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk 

„Formularz ofertowy” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

12. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową 

Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres 

Zamawiającego: 

Tramwaje Śląskie S.A. 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 

i oznaczonej:  Przetarg pisemny – „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” -   

nr sprawy: GT/449/2015.  

Nie otwierać przed: 31.07.2015 r. godz. 10:00 

Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed 

terminem otwarcia ofert. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

16. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”. 
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16. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

17. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. W celu 

potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 

oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

stosowne pełnomocnictwo). 

18. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty.  

 

 

ROZDZIAŁ 12 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2015 r. o godz. 09:45 

2. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Tramwajów 

Śląskich S.A. w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I. 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.07.2015 r. o godz. 10:00
 
w siedzibie Tramwajów 

Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

 

 

ROZDZIAŁ 13 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” (załącznik  

nr 2)  i określenia w nim ceny za przedmiot zamówienia wyliczonej w oparciu  

o „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza cenowego” oraz dokonania obliczeń 

matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Cenę oferty stanowi wartość 

ogółem dostaw paliwa gazowego dla wszystkich obiektów Zamawiającego.  

2. Całkowita cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 

opisane w przedmiocie zamówienia. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: za paliwo 

gazowe, opłatę sieciową stałą i zmienną, koszty związane z usługą rozliczeń, podatki,  

w tym akcyzę oraz podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę ustalone zostaną na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom (za wyjątkiem ceny za usługi dystrybucji, które 

mogą ulec zmianie w przypadku zamiany taryfy OSD wprowadzonej zgodnie  
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z postanowieniami Prawa Energetycznego oraz w przypadku zmiany stawki akcyzy na 

paliwa gazowe). 

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym 

i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 

5. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

6. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w „Formularzu ofertowym” a ceną 

wynikającą z „Formularza cenowego”, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje cenę 

wynikającą z „Formularza cenowego”. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

8. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do 

zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej 

ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego 

zastosowania. 

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  

przepisami. 

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której cena wydaje się rażąco niska  w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa  

o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień dotyczących 

zastosowania rażąco niskiej ceny, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 
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ROZDZIAŁ 14 

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

 

1. Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena.  

2. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą  

tj. z najniższą ceną. 

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

ROZDZIAŁ 15 

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

 

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o wynikach przetargu. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą nie później 

niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca winien okazać dokument potwierdzający 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

 

ROZDZIAŁ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 

1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowiązany 

jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

zabezpieczeniem na kwotę stanowiącą 10 % całkowitej ceny brutto podanej  

w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub  

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone 

zostaną w szczegółowych warunkach umowy. 

 

ROZDZIAŁ 17 

INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH,   W   JAKICH   MOGĄ   BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

ROZDZIAŁ 18 

INNE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

3. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Formularz cenowy – załącznik nr 3. 

4. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4. 

5. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 5. 

6. Oświadczenie  o posiadaniu umowy Z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD)  

o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego – załącznik nr 6. 

7. Wzór umowy – załącznik nr 7. 

 

 

Chorzów, dnia  21.07.2015 

  

  

 Zatwierdził: 

        Członek Zarządu-Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury 

        Bolesław Knapik 

 

           Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

                                  Maryla Chmielarska 
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                                                                     Załącznik nr 1 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
             

Zawartość opisu przedmiotu zamówienia:  

 Przedmiot zamówienia  

 Charakterystyka obiektów odbioru paliwa gazowego  

 Inne wymagania Zamawiającego 

 Ogólne zasady rozliczeń za sprzedane paliwo gazowe 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupa E) w okresie jednego roku obejmująca sprzedaż i dystrybucję 

gazu do instalacji n/w obiektów w  Tramwajach Śląskich S.A.: 

 Rejon nr 3 w Bytomiu (R-3), 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2,  

 grupa taryfowa W-6A (W-6.1),  moc umowna: 1040 kWh,  szacowane roczne 

zapotrzebowanie gazu: 2.652.650 kWh  

 Rejon nr 4 w Gliwicach (R-4), 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,  

 grupa taryfowa W-6A (W-6.1),  moc umowna: 1800 kWh,  szacowane roczne 

zapotrzebowanie gazu: 3.460.000 kWh 

 Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie (ZUR), 41-506 Chorzów,  

ul. Inwalidzka 5, 

 grupa taryfowa W-8A (W-8.1),  moc umowna: 2400 kWh,  szacowane roczne 

zapotrzebowanie gazu: 3.879.900 kWh 

 

Przewiduje się roczny okres dostawy od  01.10.2015r.  do  30.09.2016r. Termin 

rozpoczęcia dostawy może ulec zmianie w zależności od dnia podpisania umowy 

kompleksowej i pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy paliwa 

gazowego przy zapewnieniu ciągłości jego dostaw. W takim przypadku termin  

zakończenia dostawy zostanie odpowiednio zmieniony.  

 

Gaz powinien być dostarczony całodobowo. Dla celów niniejszego postępowania 

Zamawiający przyjął przewidywane zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie 12 

miesięcy na poziomie  wartości  zawartych w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

Wskazane zapotrzebowanie ma jedynie charakter szacunkowy, służący do porównania 

ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego szacunkowej podanej ilości gazu.  

W przypadku zapotrzebowania większego od w/w przyjętych ilości  wykonawca sprzeda 

paliwo gazowe w cenach określonych w ofercie. 
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Szacowane zapotrzebowanie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach 

roku umownego i zamówienie mocy umownej 

Miejsce odbioru Rejon nr 3 Bytom Rejon nr 4 Gliwice 
Zakład Usługowo 

Remontowy w Chorzowie 

Moc umowna kWh/h 1040  1800 2400  

 

Miesiąc gazowy 
Ilość paliwa gazowego w 

kWh 

Ilość paliwa gazowego w 

kWh 

Ilość paliwa gazowego w 

kWh 

    

Styczeń 607.600 897.000 788.600 

Luty 444.700 647.650 604.100 

Marzec 282.400 436.300 439.500 

Kwiecień 146.200 274.200 217.900 

Maj 85.350 123.400 46.300 

Czerwiec 31.100 66.900 34.900 

Lipiec 32.200 38.100 37.500 

Sierpień 30.900 16.550 39.600 

Wrzesień 43.600 28.400 44.100 

Październik 197.600 100.500 498.000 

Listopad 276.700 574.300 377.900 

Grudzień 474.300 256.700 751.500 

Razem 2.652.650 3.460.000 3.879.900 

 

 

Dostarczone przez Wykonawcę paliwo gazowe będzie przeznaczone na cele opałowe do 

potrzeb własnych. 

 

 Spółka Tramwaje Śląskie nie jest zwolniona z akcyzy przy zakupie paliwa gazowego 

(zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - Dz. U z 2014 r. poz. 

752). 
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Charakterystyka obiektów odbioru paliwa gazowego: 

Lp Obiekt 

Ciśnie-

nie  nie 

niższe 

niż 

Grupa 

taryfo-

wa 

Moc 

umowna 

[kWh/h] 

Układ 

pomiarowy 
Urządzenia gazowe 

Ilość  

urzą 

dzeń 

[szt] 

1 

Rejon  

nr 3 

Bytom 

50 kPa 

W-6A 

(W-6.1) 

1040 

Gazomierz 

rotorowy Delta G-

160 2080/250 A1 

Rejestrator 

szczytów 

godzinowych z 

przekazem 

telemetrycznym,         

nr 63013 

Kocioł grzewczy 200 kW 

Kocioł grzewczy 170 kW 

Nagrzewnica         86 kW 

Nagrzewnica         45,7 kW 

Promiennik gaz.    32 kW 

Promiennik gaz     20,5 kW 

Promiennik gaz     15 kW 

1 

2 

5 

5 

16 

15 

3 

2 

Rejon  

nr 4 

Gliwice 

50 kPa 

W-6A 

(W-6.1) 

1800 

Gazomierz 

rotorowy CGR-01 

G 65 DN 50, nr 

150186 

Rejestrator 

szczytów 

godzinowych z 

przekazem 

telemetrycznym 

MacBat III, nr 

1000555937 

Kocioł grzewczy 240 kW 

Kocioł grzewczy 110 kW 

Promiennik gaz.    20,5 kW 

Promiennik gaz.      15 kW 

Nagrzewnica         93,2 kW 

Nagrzewnica         49,0 kW 

Nagrzewnica         40,8 kW 

Nagrzewnica         17,5 kW 

Nagrzewnica         27,5 kW 

Ogrzewacz gaz.       3,2 kW 

Ogrzewacz gaz.       2,3 kW 

Ogrzewacz gaz.       1,8 kW 

2 

1 

35 

7 

2 

3 

1 

3 

1 

5 

8 

4 

3 

Zakład 

Usługo

wo 

Remont

owy  

w 

Chorzo

wie 

1,6 MPa 

W-8A 

(W-8.1) 

2400 

Gazomierz 

rotorowy 

COMMON CGT, 

nr 330073 

Rejestrator 

szczytów 

godzinowych z 

przekazem 

telemetrycznym 

MacBat/2com, nr 

P1 015322B 

Kocioł grzewczy  1.120 kW 

Kocioł grzewczy     895 kW  

Kocioł grzewczy    105 kW 

Nagrzewnica            57 kW 

Nagrzewnica          104 kW 

Agregat grzewczy  550 kW 

1 

1 

2 

5 

3 

4 

 

Inne wymagania Zamawiającego 

Zamawiający wymaga, by wyłoniony w ramach przedmiotowego zamówienia sektorowego 

Wykonawca przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy paliw gazowych zgodnie  

z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o,  w tym w imieniu Zamawiającego złoży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) powiadomienie o zmianie sprzedawcy i dokona wypowiedzenia 

umów kompleksowych dotychczasowemu sprzedawcy, którym jest PGNiG Obrót Detaliczny 
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Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25 C, 01-224 Warszawa   (bezpośrednia obsługa klienta: PGNiG 

Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze). 

W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy 

stosownego pisemnego pełnomocnictwa. 

 

Tramwaje Śląskie S.A. posiadają obecnie podpisane umowy kompleksowe dostarczania 

paliwa gazowego: 

 dla Rejonu nr 3 w Bytomiu, nr umowy GZ/2901085/0001231/2007 z dnia 

01.01.2008r. 

 dla Rejonu nr 4 w Gliwicach, nr umowy GZ//2001002/0001231/2008 z dnia 

01.01.2008r 

 dla Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie, nr umowy 

GZ/0900613/0001231/2007  

z dnia 28.09.2007r. 

zawarte pierwotnie z PGNiG S.A. (dotyczy R-3 i R-4) i z Górnośląską Spółką Obrotu Gazem 

Sp. z o.o. (dotyczy ZUR) - obecnie realizowane przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.  

Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, .z możliwością ich rozwiązania w każdym 

czasie za pisemnym porozumieniem Stron. Rozwiązanie umów kompleksowych przez 

Odbiorcę (Zamawiającego) może nastąpić za wypowiedzeniem przez pisemne oświadczenie 

złożone przez Odbiorcę, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy. Odbiorca wypowiadający umowę 

kompleksową może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.  

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz 

umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji, ważną  

w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego do Zamawiającego. 

Instalacja w obiektach Zamawiającego przyłączona jest do sieci dystrybucyjnej należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  

w  Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze. 

Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na 

wyjściu z gazomierza. 

Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie  

z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r.  

Nr 1059 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy  

z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
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zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  

i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2012 r. Nr 1190 z późn. zm.). 

Ogólne zasady rozliczeń za sprzedane paliwo gazowe 

Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej będą miały zastosowanie ceny zaoferowane 

przez Wykonawcę przy czym ceny za usługi dystrybucji będą zgodne z Taryfą OSD  

i  w okresie obowiązywania umowy będą ulegały zmianie w przypadku zmiany tej Taryfy 

wprowadzanej zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego.  

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc gazowy. Rozliczenie będzie dokonywane w oparciu  

o miesięczne wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego poszczególnych obiektów. 

Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdego obiektu - punktu poboru gazu. 

W terminie do pierwszego dnia miesiąca gazowego będą wystawiane faktury wstępne. 

Wysokość tych faktur obliczona będzie jako suma następujących składników:  

- 50 % opłaty stałej za usługi dystrybucji wyliczone na podstawie zamówionej mocy 

umownej, 

- 50 % opłaty zmiennej za usługi dystrybucji ustalonej na podstawie miesięcznej ilości 

paliwa gazowego zamówionego dla danego miesiąca kalendarzowego, 

- 50 % należności za paliwo gazowe wyznaczonej wg cen w Umowie i miesięcznej 

ilości paliwa gazowego zamówionego dla danego miesiąca kalendarzowego.  

W terminie  do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu gazowym będą wystawiane 

faktury rozliczeniowe za dostarczone paliwo gazowe. 

Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego 

na podstawie prawidłowo wystawionych  w/w faktur w formie przelewu na konto wskazane 

na fakturach w terminach: 

- dla faktur wstępnych: w dniu 15 każdego danego miesiąca gazowego, 

- dla faktur rozliczeniowych: 21 dni od daty ich otrzymania.  

Faktury powinny być wystawione w wersji papierowej i przesłane na adres Zamawiającego, 

niemniej dla zapewnienia dotrzymania terminu jak wyżej Zamawiający oczekuje przesłania 

ich wyprzedzająco w wersji elektronicznej. Wersje elektroniczne faktur należy przesyłać na 

adresy: 

eko@tram-silesia.pl  (wszystkie faktury) 

r3.zt@tram-silesia.pl (faktury dotyczące R-3) 

r4.zt@tram-silesia.pl (faktury dotyczące R-4) 

zur.tt@tram-silesia.pl (faktury dotyczące ZUR) 

 

mailto:eko@tram-silesia.pl
mailto:r3.zt@tram-silesia.pl
mailto:r4.zt@tram-silesia.pl
mailto:zur.tt@tram-silesia.pl
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na kompleksową dostawę paliwa gazowego, 

składam/y niniejszą ofertę:  

 

 

Nr sprawy: GT/449/2015 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę: 

 

wartość netto ………………..  (słownie: ….........................................................................) 

podatek  VAT  ………………  (słownie: .............................................................................) 

wartość  brutto ……………....  (słownie: .............................................................................) 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ  

tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Zobowiązuję się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych 

zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o., w tym dokonam, w imieniu Zamawiającego, wypowiedzenia 

umów kompleksowych dotychczasowemu sprzedawcy (PGNiG Obrót Detaliczny  

Sp. z o.o.) i powiadomię o zmianie sprzedawcy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

5. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego 

przedstawiony w SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wadium zostało wniesione w formie …………………………….. 

7. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

……………………….. i wysokości żądanej przez Zamawiającego. 

 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

 

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

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciel/e wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

I. Dla obiektu: Rejon nr 3 w Bytomiu, ul. Drzewna 2  

 

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E, taryfa W-6A (W-6.1), moc umowna 1040 kWh/h  

 

PALIWO GAZOWE 

 

Szacowane zapotrzebowanie 

paliwa gazowego w okresie 

12 miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa 

netto za 1 kWh 

paliwa gazowego 

[gr] (trzy miejsca po 

przecinku) 

Wartość netto 

(kol. a x b/100) 

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

2.652.650   

 

OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

Ilość miesięcy 

Cena jednostkowa 

netto  

[zł/m-c] (dwa miejsca po 

przecinku)  

 

Wartość netto  

(kol. a x b) 

 [zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

12   

 

OPŁATA 

SIECIOWA STAŁA 

ilość godzin w 

okresie 12 

miesięcy [h] 

Moc 

umowna  

[kWh/h] 

Cena jednostkowa 

netto  

[gr/kWh/h za h] 
(trzy miejsca po przecinku) 

Wartość netto  

 (kol. a x b x c/100)  

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c d 

8784 1040   

 

OPŁATA 

SIECIOWA 

ZMIENNA 

Szacowane zapotrzebowanie 

paliwa gazowego w okresie 

12 miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa 

netto  

[gr/kWh] (trzy miejsca 

po przecinku) 

Wartość netto  

 (kol. a x b/100)  

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

2.652.650   

 

Wartość netto razem 

[zł] 
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II. Dla obiektu: Rejon nr 4 w Gliwicach, ul. Chorzowska 150  

 

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E, taryfa W-6A (W-6.1), moc umowna 1800 kWh/h  

 

PALIWO GAZOWE 

 

Szacowane zapotrzebowanie 

paliwa gazowego w okresie 12 

miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa 

netto za 1 kWh 

paliwa gazowego 

[gr] (trzy miejsca po 

przecinku) 

Wartość netto 

(kol. a x b/100) 

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

3.460.000   

 

OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

Ilość miesięcy 

Cena jednostkowa 

netto  

[zł/m-c] (dwa miejsca po 

przecinku)  

 

Wartość netto  

(kol. a x b) 

 [zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

12   

 

OPŁATA 

SIECIOWA STAŁA 

ilość godzin w 

okresie 12 

miesięcy [h] 

Moc 

umowna  

[kWh/h] 

Cena jednostkowa 

netto  

[gr/kWh/h za h] 
(trzy miejsca po przecinku 

Wartość netto  

 (kol. a x b x c/100)  

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c d 

8784 1800   

 

OPŁATA 

SIECIOWA 

ZMIENNA 

Szacowane zapotrzebowanie 

paliwa gazowego w okresie 12 

miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa 

netto  

[gr/kWh] (trzy miejsca 

po przecinku) 

Wartość netto  

 (kol. a x b/100)  

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

3.460.000   

 

Wartość netto razem 

[zł] 
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III. Dla obiektu: Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie , ul. Inwalidzka 5  

 

Gaz ziemny wysokometanowy grupy E, taryfa W-8A (W-8.1),  moc umowna  2400 kWh/h  

 

PALIWO GAZOWE 

 

Szacowane zapotrzebowanie 

paliwa gazowego w okresie 12 

miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa 

netto za 1 kWh 

paliwa gazowego 

[gr] (trzy miejsca po 

przecinku) 

Wartość netto 

(kol. a x b/100) 

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

3.879.900   

 

OPŁATA 

ABONAMENTOWA 

Ilość miesięcy 

Cena jednostkowa 

netto  

[zł/m-c] (dwa miejsca po 

przecinku)  

 

Wartość netto  

(kol. a x b) 

 [zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

12   

 

OPŁATA 

SIECIOWA STAŁA 

ilość godzin w 

okresie 12 

miesięcy [h] 

Moc 

umowna  

[kWh/h] 

Cena jednostkowa 

netto  

[gr/kWh/h za h] 
(trzy miejsca po przecinku 

Wartość netto  

 (kol. a x b x c/100)  

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c d 

8784 2400   

 

OPŁATA 

SIECIOWA 

ZMIENNA 

Szacowane zapotrzebowanie 

paliwa gazowego w okresie 12 

miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa 

netto  

[gr/kWh] (trzy miejsca 

po przecinku) 

Wartość netto  

 (kol. a x b/100)  

[zł] (dwa miejsca po 

przecinku) 

a b c 

3.879.900   

 

Wartość netto razem 

[zł] 
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WARTOŚĆ  OGÓŁEM  DLA  WSZYSTKICH  OBIEKTÓW    I  +  II + III 

 

Wartość netto ogółem  

[zł] 
 

Podatek VAT 

 [zł] 
 

Wartość brutto 

[zł] 

 

 

 

 

 

 

 

                           ............................................. 
              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczenia woli) 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym na kompleksową dostawę paliwa gazowego, 

nr sprawy: GT/449/2015, 

 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

z wymogami właściwej  ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

oraz oświadczam/y, że: 

 

-     nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

-     nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne,  

- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                               

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego  

postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

 

 

      Podpisano: 

                                                                   ( przedstawiciel/e wykonawcy) 

 

 



23 

 

 

Załącznik nr 5  

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym na kompleksową dostawę paliwa gazowego, 

nr sprawy: GT/449/2015, oświadczamy że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na 

wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących 

dostaw, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

Lp. Nazwa (firma) 

i adres odbiorcy 

Opis wykonanych dostaw Roczna wartość 

zamówienia (netto) 

Data wykonania 

zamówienia 

     

     

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały 

wykonane należycie. 

 

 

 

                           ............................................. 
                     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OPERATOREM SYSTEMU 

DYSTRYBUCJI (OSD) O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI  

GAZU ZIEMNEGO 

 

 

 

Nazwa wykonawcy........................................................................................................ 

Adres wykonawcy.......................................................................................................... 

Numer telefonu.............................................................................................................. 

Numer faksu................................................................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu pisemnym na kompleksową dostawę paliwa gazowego 

oświadczamy, że posiadamy aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na 

obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia gazu ziemnego do Zamawiającego, 

ważną w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

     

 

 

 

                              

         ............................................. 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 7 

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa kompleksowa o dostarczanie paliwa gazowego  nr ........... 

 

 

zawarta dnia ……………….r. w Chorzowie pomiędzy: 

Tramwaje Śląskie S.A.  z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 40-506 Chorzów,               

o kapitale zakładowym wynoszącym 146 378 420,00 zł., który został pokryty w całości, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy,                   

pod numerem KRS: 0000145278,  będącą płatnikiem VAT-NIP: 634-01-25-637, REGON: 

270561663, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:  

 

1. ........................................................................................................................................ 

 

2. ........................................................................................................................................ 

 

a  

 

……………………………., z siedzibą w …………….. ul. ……………………,                                         

o kapitale zakładowym wynoszącym ………………. zł, który został wpłacony                               

w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………. w ………….., 

.......................... pod numerem KRS ........................, o numerze NIP: ..................... oraz 

numerze identyfikacyjnym REGON: ......................., zwaną dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………… - …………………………….. 

 

2. ……………………………… -  …………………………….. 

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w formie 

przetargu pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy GT/449/2015 zawiera się 

umowę o następującej treści: 

 

 

 

§ 1. Definicje 

 

Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają: 
 

a) Umowa kompleksowa (umowa) – umowa dostarczania paliwa gazowego zawarta 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo 

energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), obejmująca 

sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji tego paliwa; 
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b) Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E;  

c) Obiekty  (miejsce odbioru)– komórki organizacyjne Zamawiającego, do których ma 

być dostarczane paliwo gazowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1 do umowy), 

d) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne, 

zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, do którego sieci jest przyłączona instalacja 

Odbiorcy, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, 

bieżące i długoterminowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędna rozbudowę, w tym 

połączeń z innymi systemami gazowymi – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, 

e) Taryfa OSD – obowiązująca Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego,  

f) Sieć dystrybucyjna – sieć gazowa wysokich, podwyższonych średnich oraz  średnich                

i niskich ciśnień, 

g) Układ pomiarowy - gazomierze i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń 

między nimi, służące do pomiaru ilości pobranego lub dostarczonego do sieci 

dystrybucyjnej paliwa gazowego i dokonywania rozliczeń. 

h) Okresy rozliczeniowe (miesiące gazowe) dla poszczególnych miesięcy roku 

kalendarzowego – liczone od godz. 06:00 pierwszego dnia danego miesiąca 

rozliczeniowego do godz. 06:00 pierwszego dnia następującego po okresie 

rozliczeniowym, 

i) Awaria – zdarzenie niespodziewane, które spowodowało znaczną utratę technicznej 

sprawności sieci dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń 

lub bezpośrednie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, 

lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia 

oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem i mogące powodować 

ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub odbiorze paliwa gazowego, 

j) Siła wyższa – oznacza zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,  

a w szczególności: klęski żywiołowe (pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan), 

wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji 

publicznej; uniemożliwiające w całości lub części wywiązanie się ze zobowiązań 

umownych, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron, 

k) Moc umowna  (moc zamówiona) – maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego 

wyrażona w kWh/h, którą może odebrać dany obiekt, określona w umowie na czas 

obowiązywania umowy.   

 

 

§ 2. Postanowienia wstępne 

 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w obiektach 

Zamawiającego. 

2. Umowa reguluje warunki sprzedaży paliwa gazowego oraz świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

3. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są w szczególności: 

a) ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1059  

z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

b) ustawa Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r poz. 121), 
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c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzona decyzją Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki  (Prezesa URE) nr DRR-4323-8(10)/2014/2015/AKa1  

z dnia 16 lutego 2015r, 

d) Taryfa Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego 

gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 

17 grudnia 2015r decyzją Nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa 

opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa 

Gazowe nr 115/2014 (784)”. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót gazem ziemnym: nr koncesji 

...............z dnia..........wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE). 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną umowę z właściwym OSD, o którym mowa 

w § 1 ust. 1.d) umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do instalacji znajdujących się  

w obiektach Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 
 

 

§ 3. Przedmiot Umowy 

 

1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmuje dostarczenie gazu 

wysokometanowego (grupy E) do instalacji w obiektach Zamawiającego  tj: 

- Rejonu nr 3 w Bytomiu (R-3), 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2,  

- Rejonu nr 4 w Gliwicach (R-4), 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,  

- Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie (ZUR), 41-506 Chorzów, 

  ul. Inwalidzka 5. 

2. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe, wartość jego ciśnienia  

w miejscach odbioru, moc umowna oraz obecne grupy taryfowe dla instalacji  

w poszczególnych obiektach  Zamawiającego określonych  w ust. 1 przedstawiono  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

3. Dostawa paliwa gazowego powinna być realizowana w okresie rocznym tj. od dnia 

01.10.2015r do dnia 30.09.2016r z zapewnieniem ciągłości dostaw przy zmianie 

sprzedawcy paliwa gazowego tj. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

tego sprzedawcy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu dostawy paliwa 

gazowego. 

 

§ 4. Zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

- przeprowadzenia z upoważnienia Zamawiającego procedury zmiany sprzedawcy paliw 

gazowych zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o, w tym w imieniu Zamawiającego złożenia do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) powiadomienia o zmianie sprzedawcy  

i dokonania wypowiedzenia umów kompleksowych dotychczasowemu sprzedawcy, 

którym jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C,  01-224 

Warszawa, 

- sprzedaży Zamawiającemu paliwa gazowego zgodnie z warunkami określonymi  

w § 3, 

- odpowiedzialności za dystrybucję paliwa gazowego do Zamawiającego, 

- zapewnienia Zamawiającemu standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zapisami w IRiESD, 
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- udzielenia zgodnie z taryfą OSD bonifikat za niedotrzymanie standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, za niedotrzymanie parametrów jakościowych  

paliwa gazowego, za wprowadzone przez OSD ograniczenia lub przerwy w dostawie 

paliw gazowych w tym wynikających z awarii, planowanych prac konserwacyjnych 

lub remontowych sieci dystrybucyjnej,  

- poprawnego prowadzenia rozliczeń za paliwo gazowe, 

- udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od OSD danych pomiarowo-

rozliczeniowych i wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za 

dostarczone paliwo gazowe. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

- odbioru paliwa gazowego od Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i warunkami Umowy, 

- terminowego regulowania należności za dostarczone paliwo gazowe oraz innych 

należności wynikających ze sprzedaży tego paliwa, 

- zapewnienia upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy dostępu do układu 

pomiarowego instalacji gazowych, 

- utrzymywania w należytym stanie technicznym układu pomiarowego, reduktora 

ciśnienia, instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie, 

- niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach 

układu pomiarowego, informowania o zmianie gazomierza z podaniem jego numeru, 

- przekazywania informacji o zmianie urządzeń gazowych wyszczególnionych  

w Załączniku nr 1 do Umowy w terminie 30 dni od dokonanej zmiany oraz 

niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zmianie gazomierza w układzie 

rozliczeniowo-pomiarowym. 

3. Strony Umowy są zobowiązane odpowiednio do sprzedaży i odbioru gazu  

za wyjątkiem przerw i ograniczeń w dostarczaniu lub odbiorze wynikającej z siły wyższej 

lub  awarii sieci dystrybucyjnej, za którą odpowiedzialny jest OSD.  

 

§ 5. Ceny, zasady rozliczeń i płatności 

 

1. Dla określonej w Załączniku nr 1 szacunkowej ilości dostawy paliwa gazowego i wartości 

mocy umownej dla poszczególnych obiektów Zamawiającego oraz przyjętych grup 

taryfowych szacunkowa wartość umowna przedmiotu zamówienia wynosi 

........................zł  brutto (słownie: ..............), w tym 

- netto: ..........................zł (słownie: .....................) 

- podatek VAT wg aktualnej stawki: ...................zł (słownie:  ..............) 

2. Ceny jednostkowe netto poszczególnych składników należności za dostarczane paliwowo 

wynoszą (odpowiednio dla grupy taryfowej …): 

a) za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości  ..............[gr/kWh] (słownie: .................) 

b) za opłatę abonamentową miesięczną w wysokości ..........[zł/m-c] (słownie: ..........) 

c) za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości ..........[gr/kWh/h za h] (słownie: ..........) 

d) za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości .............[gr/kWh] (słownie: ..........). 

Ceny te obowiązują przez cały okres umowy z zastrzeżeniem ust. 3. i  4. 

3. Stawki opłat dystrybucyjnych:  stałej (ad. ust. 2.c) i zmiennej (ad. ust. 2.d) są zgodne  

z aktualną na dzień otwarcia ofert Taryfą OSD,  tj. Polskiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o. Oddział Zabrze. W przypadku zmian w tej Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa 

URE nowe stawki opłat dystrybucyjnych będą obowiązywały od dnia wejścia  ich  

w życie.  

4. Cena jednostkowa za 1 kWh paliwa gazowego ulega zmianie  jedynie w  przypadku 

ustawowej zmiany stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu umowy. 
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5. Rozliczenie dostarczonego paliwa gazowego będzie odbywać się w cyklu miesięcznym 

(zgodnie z § 1 ust. h) w oparciu o faktyczne jego zużycie przez Zamawiającego tj. 

wskazania układów pomiarowych w poszczególnych obiektach Zamawiającego odrębnie 

dla każdego obiektu. Wyznaczenie ilości w [kWh] nastąpi poprzez przemnożenie ilości 

paliwa gazowego zmierzonej w [m
3
] i współczynnika konwersji w [kWh/m

3
] ustalanego 

zgodnie z definicją tego współczynnika określoną w Taryfie OSD. Wyznaczenie opłaty 

dystrybucyjnej stałej wynika z iloczynu mocy umownej określonej dla danego obiektu  

i ilości godzin w okresie rozliczeniowym. 

6. W przypadku, gdyby doszło do nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego  

i niezarejestrowania lub nieprawidłowego zarejestrowania poboru paliwa gazowego  

w okresie rozliczeniowym za ilość stanowiącą podstawę ustalenia należności za pobrane 

paliwo przyjmuje się średniodobowe zużycie paliwa gazowego ustalone na podstawie 

prawidłowo zmierzonego poboru paliwa gazowego w porównywalnym okresie  

z uwzględnieniem sezonowości poboru paliw gazowych, pomnożone przez liczbę dni  

w okresie  którego dotyczy korekta. 

7. Na fakturach wyznaczone należności powinny być określone w złotych [zł]  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Do wyznaczonej należności netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 

ustawowej. 

9. Strony ustalają następujące zasady rozliczania: 

a) W terminie do pierwszego (1) dnia miesiąca gazowego będą wystawiane faktury 

wstępne. 

Wysokość tych faktur obliczona będzie jako suma następujących składników:  

- 50 % opłaty stałej za usługi dystrybucji wyliczonej na podstawie zamówionej 

mocy umownej, 

- 50 % opłaty zmiennej za usługi dystrybucji ustalonej na podstawie ilości  

szacowanego zapotrzebowania paliwa gazowego dla danego miesiąca zgodnie  

z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, 

- 50 % należności za paliwo gazowe wyznaczonej na podstawie ilości  

szacowanego zapotrzebowania paliwa gazowego dla danego miesiąca zgodnie  

z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1.  

b) W terminie  do piątego (5) dnia miesiąca następującego po miesiącu gazowym, za 

który następuje rozliczenie za dostarczone paliwo gazowe będą wystawiane faktury 

rozliczeniowe, w których należność będzie pomniejszona o kwoty wynikające  

z faktur wstępnych. 

10. Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez 

Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionych  w/w faktur w formie przelewu 

na rachunek bankowy wskazany na fakturach w terminach: 

- dla faktur wstępnych: w dniu 15 każdego danego miesiąca gazowego, 

- dla faktur rozliczeniowych: 21 dni od daty ich otrzymania.  

11. Zamawiający oczekuje, by niezależnie od faktur w wersji papierowej Wykonawca 

przesyłał wyprzedzająco ich wersję elektroniczną dla zapewnienia dotrzymania terminów  

płatności jak wyżej. Wersje elektroniczne faktur należy przesyłać na adresy: 

eko@tram-silesia.pl  (wszystkie faktury) 

r3.zt@tram-silesia.pl (faktury dotyczące R-3) 

r4.zt@tram-silesia.pl (faktury dotyczące R-4) 

zur.tt@tram-silesia.pl (faktury dotyczące ZUR) 

 

 

mailto:eko@tram-silesia.pl
mailto:r3.zt@tram-silesia.pl
mailto:r4.zt@tram-silesia.pl
mailto:zur.tt@tram-silesia.pl
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§ 6. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 20% szacunkowej wartości umownej brutto określonej w § 5 

ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku nie dostarczenia paliwa gazowego z winy nie leżącej po stronie 

Zamawiającego lub OSD Wykonawca za okres przerwy w dostawie zapłaci karę umowną 

w wysokości iloczynu  dwukrotnej ceny jednostkowej paliwa gazowego określonej w § 5 

ust. 2 a)  i ilości niedostarczonego paliwa gazowego określonej na podstawie zużycia 

tego paliwa dla analogicznego okresu w którym było ono dostarczone, a który to okres 

bezpośrednio poprzedzał brak dostawy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 20% szacunkowej wartości umownej brutto 

określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  na zasadach 

ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych, o których mowa 

w Umowie. 

 

§ 7. Rozstrzyganie sporów 

 

1. W przypadku wystąpienia sporu między Stronami dotyczącego wykonywania Umowy lub  

z niej wynikającego, Strony dołożą starań w celu rozwiązania zaistniałego sporu w sposób 

polubowny, w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia.  

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób polubowny, będzie on poddany 

rozstrzygnięciu przez  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba, że sprawy 

sporne wynikające z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

 

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

szacunkowej wartości umownej  brutto, określonej  w § 5 ust. 1, tj. ……….. zł (słownie: 

……………………), w formie  ………..........., najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wymienione  

w ust. 1 służy pokryciu roszczeń  z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania 

Umowyi zostanie zwrócone w ciągu 5 dni od ostatniego dnia dostawy paliwa gazowego 

określonego  w § 3 ust. 3 i uznaniu przez Zamawiającego należytego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 9. Okres obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony  do dnia            

30.09.2016r, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tego terminu zgodnie 

z § 3 ust. 3. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, które nie zostało usunięte pomimo 
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uprzedniego wezwania  drugiej Strony do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków  

w wyznaczonym, odpowiednim terminie  

3. Termin wypowiedzenia wynosi dwa miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

 

 

§ 10. Osoby do kontaktu 
 

1. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: Jacek Mrukowicz, 

 Bogdan Grzywocz     nr tel.  32 246 60 61 wew. 405  lub 406  

2. Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy są: ................................. 

 nr tel. ................................. 

3. Dane osób kontaktowych, nr. telefonów, faxu, adresów poczty elektronicznej  nie 

wymagają zmiany niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować  

o tych zmianach na piśmie za pomocą faxu lub poczty. 

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie           

w formie obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych  

z powodu wystąpienia siły wyższej. O zaistnieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą 

Strony zobowiązane  są niezwłocznie się powiadamiać. 

3. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy może być dokonana tylko za 

pisemną zgodą Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz aktów prawnych i dokumentów przywołanych w § 2 ust. 3. Umowy.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 


