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I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Pleśna
Pleśna 240
33-171 Pleśna
tel. 14 6798 170
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP /9ivo07lt7c/SkrytkaESP
strona internetowa prowadzonego postępowania: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.
129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn zm. - „ustawa Pzp”) oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa
w art. 139 ust. 1 - 4 Ustawy pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W sprawach nieuregulowanych
niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo energetyczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

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 rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

Zamawiający
nie
przewiduje
realizacji
zamówień,
o
których
mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp.
III 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 zał. nr 1 do SWZ. 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 Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Gmina Pleśna oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SWZ 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 Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej
jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ.
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2.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do
wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:




















Gminy Bobowa
Gminy Bochnia
Gminy Ciężkowice
Gminy Dąbrowa Tarnowska
Gminy Iwkowa
Gminy Korzenna
Gminy Lisia Góra
Gminy Moszczenica
Gminy Radłów z siedzibą w Radłowie
Gminy Ryglice
Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Gminy Skrzyszów
Gminy Szczurowa
Gminy Tuchów
Gminy Wietrzychowice
Gminy Wojnicz
Gminy Zakliczyn
Gminy Żabno
Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

jak również z ich jednostkami organizacyjnymi, które wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SWZ.
3.
Zamówienie – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do
SWZ:
1)
Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 90 550
788,00 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 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 14 372 226,54 zł.
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.
4.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe
informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ.
5.
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
6.
Zamawiając nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na to, że w ramach zamówienia nie da się wyodrębnić
kilku zadań, etapów trwania zamówienia, które umożliwiałyby złożenie oferty przez Wykonawców
specjalizujących się w wąskiej dziedzinie działalności. Zamawiający na potwierdzenie zdolności technicznej i
zawodowej wymaga przedstawienia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
3

– w tym okresie, co najmniej dwóch klientów, na rzecz których była lub jest wykonywana kompleksowa dostawa
gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 23 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy.
Dlatego też postawione wymagania w żaden sposób nie ograniczają udziału sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) ze względu na wymaganą wielkość dostawy. Ponadto Gminie trudno byłoby kontrolować
wykonanie zamówienia, wydatkowanie finansów w przypadku Umów zawartych z kilkoma Wykonawcami na ten
sam przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy obowiązywały inne ceny jednostkowe za paliwo gazowe dla
poszczególnych grup taryfowych.
7.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ, w tym dołączonych
do niej załącznikach.
8.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 261 Ustawy Pzp.
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
Do obiektów opisanych w zał. nr 1 do SWZ od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
2.
Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2023 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.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwóch klientów, na rzecz których była lub jest wykonywana kompleksowa dostawa gazu
ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 23 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
których wskazane zdolności dotyczą.
3.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.
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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy.
VI PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.
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Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
VII INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie w formie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ.
JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art.
108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
f) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwóch klientów, na rzecz których wykonywana była kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 23 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie w formie JEDZ.
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3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) składa jednolite dokumenty (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym dotyczące podwykonawców
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolite dokumenty (JEDZ) formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. ze
zmianami w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415.).
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 elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. pełnomocnictwo poświadczone
przez notariusza należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza.
 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Informacje ogólne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektroniczne .
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Ewa Pacek-pełnomocnik, tel.
22 225 30 42 email e.pacek@newpower.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
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Złożenie oferty:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami ( nie dotyczy oferty)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
e.pacek@newpower.pl
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.13 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia składania ofert wskazanego w pkt.
1 działu XII specyfikacji, tj. do dnia 29.08.2021 r.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wraz z
kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego działu.
2.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie
danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w
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oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Wykonawca może przed upływem
terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
4.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
6.
Oferta winna zawierać:
1)
formularz ofertowy (zał. nr 2 do SWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, z
podaniem:
a)
imienia i nazwiska, nazwy (Firmy) oraz adresu (siedziby), a także nr faksu i adresu e-mail
Wykonawcy ,
b)
przedmiot 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 (zał. nr 3 do SWZ)
3) informacji o podwykonawstwie wg zał. nr 8 do SWZ (jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawstwo w
przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej
części zamówienia.)
7.
Formularz ofertowy, cenowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
8.
W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.
9.
Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1)
Oferty należy składać do dnia 01.06.2021 r. do godz. 10:00
2)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 11:00.
3)
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).
4)
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 3.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
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1.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ). Do oferty należy dołączyć
formularz cenowy ( Załącznik nr 3 do SWZ).
2.
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 SWZ) oraz ceny jednostkowej
netto za 1 kWh gazu ziemnego, jak również poszczególnych składników cenowych dla dostawy gazu i usług
dystrybucyjnych oraz stawkę podatku VAT.
3.
W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca przedstawi cenę brutto
oferty, wyliczoną w oparciu o formularz cenowy Załącznik nr 3 do SWZ.
4.
Ceny oferty (netto i brutto) zawarte w Formularzu cenowym Załącznik nr 3 do SWZ, o którym mowa
powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Ceny jednostkowe za gaz (gr/kWh) zawarte w Formularzu cenowym Załącznik nr 3 do SWZ, 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.
6.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
7.
Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
8.
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
SWZ podaje, w przypadku których punktów poboru jest płatnikiem podatku akcyzowego.
9.
Cena oferty winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem
zamówienia (w tym koszty bilansowania handlowego i koszt białych certyfikatów), 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.
10.
W Załączniku nr 1 do SWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano w przypadku
których punktów poboru zużycie opodatkowane jest akcyzą (1,28 zł/1GJ).
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
1)
Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SWZ zostaną
odrzucone.
2)
Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SWZ.
3)
W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Pełnomocnik Zamawiającego może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
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4)
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny będzie zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia, których Zamawiający wymaga w niniejszej SWZ, w celu zbadania,
czy Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium.
Kryterium Cena – waga 100%.
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.
Przy wyborze oferty Pełnomocnik Zamawiającego będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty - 100 %
Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.
Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona ilorazem ceny najniższej do analizowanej
pomnożonej przez 100. Otrzymana ilość punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium.
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone
standardy jakościowe. Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców zostały
opisane w § 38 – 44 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158).

2. Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą pod
względem ceny, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
3. unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w pkt.
3 1) na stronie internetowej. Wykonawców, którzy złożyli ofertę zawiadamia również o odrzuceniu ofert.
5. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznych, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny
sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko
jedna ofertę.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane (przez Wykonawcę na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa) i zawarta zostaną nowe umowy kompleksowe dostawy gazu ziemnego do
obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
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2.

Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Załącznik nr 5 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy będzie stanowił załącznik do Umowy kompleksowej
dostawy gazu ziemnego, którą przedstawi Zamawiającemu wybrany w postępowaniu Wykonawca. W razie
sprzeczności Istotnych Postanowień Umowy z zapisami wzorów umów stosowanych przez Wykonawców
pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
XIX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które to Wykonawca miałby obowiązek wykonać
osobiście.
XX OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy Pleśna;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pleśna pod adresem:
iod@plesna.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami),
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby, której dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
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−
−
−
9)
−
−
−

1[1]

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
2[2]
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komplet dokumentacji przetargowej zawiera SWZ zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego wykazu:
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 złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
6)
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia Umowy
7)
Załącznik nr 5.1 - Pełnomocnictwo
8)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9)
Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw
10)
Załącznik nr 8 – Informacja o podwykonawstwie

ZATWIERDZIŁ

Pleśna, dnia 30.04.2021 r.

1[1]

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2[2]
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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