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I) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w skrócie „Pzp” (tekst jednolity: DZ. U. z 

2015 r. poz. 2164) o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000,00 euro. 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dzieli zamówienia na części, gdyż wielkość zamówienia nie ogranicza udziału 

w postępowaniu mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. 

• Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

• Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

• Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

• Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  

• Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

• Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

 

II) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU 

ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY 

PLEŚNA dla obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się 

odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie 

wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( 

Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi 

wydanymi na ich podstawie. 

Gmina Pleśna  oraz jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne 

umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU 

ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY 

PLEŚNA. 

2. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia 

(Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu: 



 
 

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY 
ZAKUPOWEJ GMINY PLEŚNA 

4 
 

• Gminy Iwkowa 

• Gminy Moszczenica 

• Gminy Ryglice 

• Gminy Skrzyszów 

• Gminy Szczurowa 

• Gminy Wietrzychowice 

• Gminy Wojnicz 

• Gminy Zakliczyn 

• Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 

jak również ich jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

3. Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w załączniku 

nr 1 do SIWZ: 

1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.11.2016 r. do 31.12.2018 

r. wynosi 32 963 047,00 kWh. 

Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia  w ww. okresie składają się: opłata za 

sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna 

zmienna. 

2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.11.2016 r. do 31.12.2018 r. wynosi 

 5 245 351,25 zł netto. W kosztach ponoszonych w całym okresie korzystania z 

przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione ewentualne opłaty za przekroczenie 

Mocy umownej, opłaty z tytułu niedostosowania się przez zamawiającego do ograniczeń 

wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne dodatkowe opłaty 

ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej, która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i 

Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

5. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy. 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

       6.   Informacja dotycząca składania ofert wariantowych. 

             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

       7.   Informacja dotycząca składania ofert częściowych.  

 Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

       8.   Informacja dotycząca udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
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Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp, które będą stanowić nie więcej niż 20 % wartości 

zamówienia podstawowego i będą polegały na rozszerzeniu dostawy. 

Wspólny Słownik zamówień CPV 

09123000-7 –  gaz ziemny 

65200000-5 –  przesył gazu i podobne usługi 

III)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Do obiektów opisanych w Załączniku nr 1  do SIWZ  od 01.11.2016 r. do 31.12.2018 r.  

2. Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 

31.12.2018  r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie 

której dotychczas Zamawiający miał dostarczane paliwo gazowe oraz skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

IV) JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

 

1. W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2016 r. przepisów tzw. Dyrektywy 

klasycznej, tj. przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. 

Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), uwzględniając zasadę bezpośredniej 

skuteczności dyrektyw, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie z rozporządzeniem 

wykonawczym Komisji Europejskiej UE z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

         Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w przypadku wykorzystania tego formularza i 

złożenia go wraz z ofertą, należy wypełnić odpowiednio w zakresie i formie związanym w 

wymaganymi oświadczeniami dotyczącymi stosowanych warunków podmiotowych 

uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.  

         Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, o 

których mowa w dziale V niniejszej SIWZ wraz z ofertą. 
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         Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego postępowania składa 

się w formie pisemnej. Winien on być podpisany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią 

Wykonawcy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) akceptuje oświadczenie własne Wykonawcy składane w postaci Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia  

stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) 

b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby 

Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami; 

c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w 

posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił 

te dokumenty; 

d) w odniesieniu do Wykonawcy instytucji Zamawiający dopuszcza self – cleaning – w 

sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość 

przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do 

wykazania jego rzetelności (w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną 

krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do 

zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu ); w takim 

przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle 

przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2, 4 – 11 oraz w ust. 2 

pkt. 1 i 3 ustawy Pzp. 

e) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do 

przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

f) Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 

dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z 

którą zaleca się zapoznać pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/31392/Informator_nr_1_2016.pdf  
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V)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5)    aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert,  

6)    aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

7)    w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131 a ust. 1 i art. 

132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
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8) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa  

w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy 

kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie wg Załącznika 

nr 6 do SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu spełniania warunku:  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie 

obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg 

Załącznika nr 4 do SIWZ, 

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg 

Załącznika nr 4  do SIWZ  

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg 

Załącznika nr 4 do SIWZ. 

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu:  
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a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg 

Załącznika nr 4 do SIWZ. 

3. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 

4. Inne wymagane dokumenty: 

Uwaga: 

• Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy  

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie 

oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub drogą elektroniczna opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu) tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 

art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienie tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

• Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych  

w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

• Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

• Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
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a) V.1.2), V.1.3), V.1.4) I V.1.6) niniejszego działu - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

• 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

b) pkt. V.1.5), V.1.7 niniejszego działu – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.a) tiret pierwszy i trzeci oraz pkt. 1.b) niniejszego działu 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.a) tiret drugi niniejszego działu, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.a) i 1.b) niniejszego 

działu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy stosuje się odpowiednio. 

4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, składa każdy  z Wykonawców oddzielnie. 

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich 

dokumentów; 
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c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

 

5. Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy (sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ). 

W przypadku braku w ofercie w/w załącznika, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 

realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust.1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do 

reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. 

 

Uwaga! 

 

• Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych  
w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

• Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

• Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

VI) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy przekazują 
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faksem (nr 22 295 12 92) lub drogą elektroniczną (nie dot. oferty i dokumentów składanych 

wraz z ofertą). 

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt 

otrzymania dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Pełnomocnik Zamawiającego domniema, że pismo wysłane przez 

Pełnomocnika Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę lub na podany 

kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z treścią pisma. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.  

4. Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  (adres 

Pełnomocnika Zamawiającego  e-mail: r.burski@newpower.pl). 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji.              

Zmiana zostanie doręczona Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest 

udostępniona specyfikacja. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pełnomocnik Zamawiającego jest zobowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia 

ofert, pod warunkiem, że  wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym 

Pełnomocnik Zamawiającego przekazał specyfikację istotnych warunków  zamówienia, bez 

ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego komunikowania się z Wykonawcami są: 

Pełnomocnik Zamawiającego, Rafał Burski tel. 22 224 65 10, r.burski@newpower.pl 

w godz. 8.00 – 16.00 (Pn.-Pt.) 

VII)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych złotych 00/00). 
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2. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 

1) w pieniądzu, przelewem na konto Pełnomocnika Zamawiającego (NIP 952 208 73 

35), Nr 15 1440 1299 0000 0000 1180 1889 PKO B.P.,  z adnotacją „WYKONANIE 

KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA 

POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PLEŚNA” Wadium musi być wniesione przed 

upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.09.2016 r. do godz. 12.00.  Za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 

rachunku Pełnomocnika Zamawiającego; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 

Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm); 

3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału Pełnomocnika Zamawiającego firmy 

New Power Sp. z o.o. (NIP 952 208 73 35), ul. Chełmżyńska 180 A pok. 214, 04 - 464 

Warszawa, do dnia 01.09.2016 r. do godz. 12.00. Nie należy załączać oryginału dokumentu 

wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem należy załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Pełnomocnika Zamawiającego wzywające do 

zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. Treść poręczenia (gwarancji) winna ściśle odpowiadać przesłankom 

wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument w 

formie poręczenia (gwarancji) musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w 

sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z 

podaniem imienia i nazwiska). 

4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium, zostanie przez 

Pełnomocnika Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. 
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5. Pełnomocnik Zamawiającego zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Pełnomocnik 

Zamawiającego zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

7. Pełnomocnik Zamawiającego zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Pełnomocnik Zamawiającego żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 5 niniejszego działu, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp,  

pełnomocnictw lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa a art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.   

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w razie: 

1) odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

VIII) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia składania ofert 

wskazanego w pkt. 1 działu X SIWZ. 

IX) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
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1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z kompletem dokumentów, o których mowa  

w dziale V SIWZ. Winna ona być spięta w sposób uniemożliwiający jej rozdzielenie, 

sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego do reprezentacji 

przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować 

na adres Pełnomocnika Zamawiającego wskazany na stronie tytułowej niniejszej specyfikacji 

oraz opisać „OFERTA NA PRZETARG: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU 

ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY 

PLEŚNA”, a także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem „NIE OTWIERAĆ PRZED 01.09.2016 r. 

godz. 12.15”. Kopertę należy opisać również pełną nazwą i adresem Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Pełnomocnik Zamawiającego zostanie poinformowany 

na piśmie przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w pkt. 1 dziale X niniejszej 

specyfikacji. 

3. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być sporządzone 

i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1 niniejszego działu, a nadto oznaczone 

„zmiana” lub „wycofanie”. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa w miejsce oferty 

dotychczasowej nową ofertę. Wycofanie oferty oznacza rezygnację Wykonawcy z udziału 

w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca nie może 

wycofać oferty oraz wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu, o którym mowa 

w pkt. 1 dziale X niniejszej specyfikacji. 

4. Oferta winna zawierać: 

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z podaniem: 

a) imienia i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby), a także nr telefonu, nr faksu 

Wykonawcy i adresu e-mail, 

b) przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia wyrażonej liczbowo i słownie 

kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT), obejmującej całkowity koszt realizacji 

zamówienia,  

c) terminu wykonania, 

2) Formularz cenowy ( Załącznik nr 3 do SIWZ) 

3) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale V SIWZ lub JEDZ i dokumenty, 

   o których mowa w dziale V SIWZ 
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5. Formularz ofertowy, Formularz cenowy oraz wszelkie oświadczenia i załączniki winny być 

podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, opatrzone pieczątką imienną podpisującego oraz datą.  

6. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 

7. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty. Jeżeli niektóre informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

może zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz powinien wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

pismo wykazujące i uzasadniające, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, 

odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki 

sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość 

numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust.4 Ustawy Pzp.  

X)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Pełnomocnika 

Zamawiającego – New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 - 464 Warszawa, pok. nr 

214. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 01.09.2016 r. godz. 12.15 w siedzibie Pełnomocnika 

Zamawiającego – New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 - 464 Warszawa, pok. nr 

214. 

3. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Pełnomocnika 

Zamawiającego. 

4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca  

(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce 

składania ofert w terminie określonym w SIWZ). 
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5. Podczas otwarcia ofert Pełnomocnik Zamawiającego ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz 

informację dotyczącą ceny i terminu wykonania zamówienia. 

6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 

obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Pełnomocnika Zamawiającego z wnioskiem 

o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Pełnomocnik Zamawiającego 

prześle niezwłocznie te informacje. 

XI) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA WARTOŚCI OFERTY 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym ( Załącznik nr 2 do SIWZ). Do oferty należy 

dołączyć formularz cenowy ( Załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w dziale V niniejszego 

SIWZ. 

3. Cenę oferty (brutto) oblicza się z zastosowaniem szacowanej ilości paliwa gazowego (kWh), 

liczby miesięcy w okresie zamówienia, a w przypadku grup taryfowych z oznaczeniami od 

W-5 do W-13 również wartości mocy umownej i liczby dni w okresie (dane zawarte w 

Załącznik nr 1 do SIWZ ) oraz ceny jednostkowej netto za  1 kWh gazu ziemnego, jak również 

poszczególnych składników cenowych dla dostawy gazu i  usług dystrybucyjnych oraz stawkę 

podatku VAT. 

4. W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca przedstawi cenę 

brutto oferty, wyliczoną w oparciu o formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Ceny oferty (netto i brutto) zawarte w Formularzu cenowym Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym 

mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Ceny jednostkowe za gaz (gr/kWh)  zawarte w Formularzu cenowym Załącznik nr 3 do SIWZ, 

o którym mowa powyżej, muszą być wyrażone w groszach polskich z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku. Ceny abonamentu (zł/m–c) muszą być wyrażone w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

8. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania 

oferty. 
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9. Ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą podlegały 

zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem 

akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o 

zmianie podatku akcyzowego  oraz o jego wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy 

ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ  podaje, 

w przypadku których punktów poboru jest płatnikiem podatku akcyzowego. 

10. Cena oferty winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z 

wykonaniem Zamówienia za wyjątkiem ewentualnych opłat za przekroczenie Mocy 

umownej, opłat z tytułu niedostosowania się przez zamawiającego do ograniczeń 

wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych dodatkowych opłat 

ustalonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej, które obowiązują zarówno wszystkich Wykonawców jak i 

Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

11. W Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano w 

przypadku których punktów poboru zużycie opodatkowane jest akcyzą (1,28 zł/1GJ). 

XII)       OPIS KRYTERÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach: 

1) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

a) Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych 

i SIWZ zostaną odrzucone. 

b) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ. 

c) W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Pełnomocnik 

Zamawiającego może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert oraz stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i SIWZ. 

2) II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium. 

Kryterium Cena (koszt) – waga 100%. 
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Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą 

ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie 

mniej, według formuły: 

C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., 

Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, 

Coferta cena badanej oferty. 

Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż 

przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisanego w SIWZ. 

 

XIII) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 

przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację,  

o których mowa w ust. 1 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych  

w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 

27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może 

zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedna 

ofertę. 

5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał 

się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z 

przesłanek unieważnienia postępowania. 

XIV) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/PROJEKTU UMOWY 

 

1. W treści Umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia: 

a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy  E 

o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie do instalacji znajdujących się w obiektach 

Zamawiającego wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ 

b) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej 

okoliczności 

c) należności z tytułu  wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

2. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni 

wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem załączonych do niniejszej SIWZ Istotnych 

postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
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Istotne Postanowienia Umowy zawierają warunki dokonywania zmian umowy, o których 

mowa w art. 144 Ustawy Pzp.  

3. Gmina Pleśna oraz jednostki samorządu terytorialnego wymienione w Załączniku nr 1 do 

SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki zmian (w 

granicach dyspozycji art. 144 ust.1): 

• zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące 

określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie  

o tych zmianach, 

• zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie  

o tych zmianach, 

• zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 

• zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową  i opłaty 

zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat  

• zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie  trwania umowy obiekty 

Zamawiającego zmieniły charakter użytkowania,  

• zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 

zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego 

modernizacji.  

• ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą podlegały 

zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem 

akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o 

zmianie podatku akcyzowego  oraz o jego wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z 

akcyzy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie.  
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• z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 

31.12.2018 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie 

której dotychczas Zamawiający miał dostarczane paliwo gazowe oraz skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

• Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę 

zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o 

których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi 

w formie aneksu do Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego, który obowiązywał 

będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną 

zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. 

W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

 W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzez Zamawiającego.  

• W przypadku zmiany grupy taryfowej w czasie trwania zamówienia i obowiązywania 

niniejszej Umowy na Kompleksową dostawę gazu ziemnego  rozliczenia z Wykonawcą 

będą przedstawiały się następująco: 

a) Jeżeli grupa taryfowa zostanie zmieniona na grupę taryfową, która była wyceniona w 

Formularzu cenowym zastosowana zostanie Cena jednostkowa za gaz bez akcyzy 

(gr/kWh) lub Cena jednostkowa za gaz z akcyzą 1,28 zł/GJ (gr/kWh) oraz 

Abonament(zł/m-c) przewidziane dla nowej (zmienionej) grupy taryfowej. 
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Opłaty za usługi dystrybucji zostaną naliczone zgodnie z nową, zmienioną grupą 

taryfową. 

 

b) Jeżeli grupa taryfowa zostanie zmieniona na grupę taryfową, która nie była 

wyceniona w Formularzu cenowym zastosowana zostanie Cena jednostkowa za gaz bez 

akcyzy (gr/kWh) lub Cena jednostkowa za gaz z akcyzą 1,28 zł/GJ (gr/kWh) oraz 

Abonament(zł/m-c) przewidziana dla pierwotnej, zakładanej w postępowaniu 

przetargowym grupy taryfowej. 

Opłaty za usługi dystrybucji zostaną naliczone zgodnie z nową, zmienioną grupą 

taryfową. 

Zmiany grupy taryfowej nie wymagają zmiany Umowy. 

• Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, zgodnie z zasadami określonymi w 

Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),  

w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD, z zastrzeżeniem, że cena za paliwo 

gazowe – wg ceny określonej w formularzu ofertowym. W  przypadku wejścia w życie 

nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej cenę Paliwa Gazowego lub 

abonamentu w wysokości niższej niż cena określona w przedłożonej ofercie, do rozliczeń 

zostaną przyjęte nowe niższe ceny taryfowe lub  opłaty (abonament) za paliwo gazowe 

5.    W przypadku likwidacji punktu poboru gazu Zamawiający dopuszcza możliwość 

usunięcia tego punktu z Umowy kompleksowej dostawy gazu lub, jeśli Umowa zawarta 

jest tylko na ten jeden punkt wypowiedzenie tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz 

uiścić wszelkie należności z tytułu dostaw gazu za okres do momentu zlikwidowania 

punktu poboru.   

XV) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
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przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 

o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w dziale VI niniejszej 

SIWZ. 

4. Wykonawca 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 Ustawy Pzp. 

5. 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. 

6. Na czynności, o których mowa w zdaniu powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 art. 182 Ustawy Pzp wnosi się  

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 



 
 

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY 
ZAKUPOWEJ GMINY PLEŚNA 

25 
 

10. 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. 

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Zamawiający przesyła 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie 

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 

jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes 

Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub  

o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 
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XVII) INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36 a, ust. 2 ustawy PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza  do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 

3. Zgodnie z art. 36b ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) 

podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych art. 

art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. art. 22 ust. 1, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy iż 21 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej usługi lub dostawy. Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą 

dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie, że podwykonawca wykonał zleconą usługę lub 

dostawę i załączyć dowód dokonania płatności na rzecz podwykonawcy. 

5. Umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w postaci zatrzymania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. 

6. Umowy z podwykonawcami nie mogę przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero 

powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę. 

7. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

8. Umowy winny zawierać postanowienie z którym w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji mniejszej 

umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

9. Umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, jest obowiązany w trakcie realizacji mniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. 

10. Umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich 

elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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XVIII) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), 

Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),  oraz 

przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 

2. Komplet dokumentacji przetargowej, jaką Wykonawca może uzyskać w siedzibie 

Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ zawiera 

specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego wykazu: 

XIX) WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 1.1 - Zużycie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego; 

3) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;  

4) Załącznik nr 3 -  Formularz cenowy; 

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

8) Załącznik nr 7 – Informacja o podwykonawstwie. 

9) Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia Umowy  

10) Załącznik nr 8.1 - Pełnomocnictwo   

 

 ZATWIERDZIŁ 

Pleśna, dnia 15.07.2016 r.  


