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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest jednostka budżetowa Województwa Śląskiego - ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO. Pełnomocnikiem Zamawiającego 
upoważnionym do przeprowadzenia postępowania jest Energia Optimum Sp. z o. o. 
 

2. Dane Pełnomocnika Zamawiających 

ENERGIA OPTIMUM SP. Z O. O. 
UL. ZACISZNA 8/9, 43-384 JAWORZE  
NIP 937-26-45-436 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: biuro@eopt.pl 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt 
NR TELEFONU: +48 601 066 162 
 

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt 
 

4. Na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/eopt udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia  bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp 
komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 
informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez 
Zamawiającego umieszczone w Rozdziale 14. 

Uwaga: Dokument zawiera aktywne łącza pozwalające nawigować wewnątrz dokumentu (spis 
treści) lub przechodzić do stosownych stron internetowych - łącza te oznaczone są jako tekst 
podkreślony i wytłuszczony. 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 132 i nast. Pzp oraz aktów wykonawczych do niej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Z analizy potrzeb i wymagań, przeprowadzonej przez Zamawiającego wynika, że uregulowania 
prawne wynikające z ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 
716 z późn. zm.) nie pozwalają na dostawę paliwa gazowego do pojedynczego punktu poboru 
przez więcej niż jednego dostawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
o których mowa w art. 94 Pzp. 

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
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7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. 

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

11. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 
najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego przez Zamawiającego o łącznym 

szacunkowym wolumenie 5 166,6 MWh (+/- 15%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.07.2022 roku 

do dnia 30.06.2024 roku, z czego wolumen ten będzie rozliczany na podstawie cen wynikających 
z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) o ile cena ofertowa 
złożona przez Wykonawcę będzie wyższa od cen wynikających w ww. ustawy. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

09123000-7 Gaz ziemny 
60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 

3. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w 
szczególności: zgłoszenia do OSD nowych kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego. 
Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez 
Zamawiającego wraz z zawarciem kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego. 

4. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć 
jako prawo opcji w rozumieniu zapisów art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia w ilości nie większej niż 15% 
łącznej ceny oferty. Realizacja prawa wynikającego z opcji odbywała się będzie w sposób 
automatyczny poprzez zużycie paliwa gazowego przez poszczególne punkty poboru gazu i ich jego 
późniejsze rozliczanie przez Wykonawcę. 

5. Dostawa paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez 
poszczególnych Zamawiających oraz przez samorządowe jednostki organizacyjne, które będą 
oddzielnymi płatnikami, a które są szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SWZ 

6. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych ustawą Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.) oraz w oparciu o 
przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz.U. 
2018 poz. 1158 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 640 z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 202), zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku 
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od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196), zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego OSD, 
zasadami określonymi w koncesjach, zgodnie z postanowieniami warunków umowy a także 
zgodnie z ofertą Wykonawcy i zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Zestawienia punktów poboru gazu uczestniczących w postępowaniu przetargowym wraz z danymi 
o historycznym zużyciu paliwa gazowego, aktualnych parametrach dystrybucyjnych i aktualnym 
stanie  umów podana jest w zestawieniu zagregowanym w Załączniku nr 1 do SWZ (arkusz Excel). 

8. Dane o ilości kupowanego paliwa gazowego mają charakter szacunkowy, obliczone są na 
podstawie dotychczasowych poborów gazu. Prognoza zużycia paliwa gazowego wskazana SWZ 
stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu 
lub zmniejszeniu. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym 
przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny paliwa gazowego. Wykonawca nie może 
dochodzić żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający 
zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość paliwa gazowego niż prognozowana. 

9. Wykorzystanie rozwiązań i cen zawartych w Ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 202) będzie się odbywało na podstawie złożonych przez Zamawiających 
oświadczeń. 

10. Każdy nowy PPE powstający w trakcie obowiązywania umowy musi mieć zapewnioną cenę 
jednostkową paliwa gazowego zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranym w niniejszym 
postępowaniu przetargowym. Dostawa paliwa gazowego dla nowego PPG nie objętego 
załącznikiem do umowy będzie dokonywana na podstawie zmiany załącznika dla danej umowy, 
bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

11. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

13. Wykonawca jest zobowiązany przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń 
i reklamacji, dotyczących dostarczanego paliwa gazowego 

14. Wykonawca winien dysponować nie później niż w dniu rozpoczęcia dostaw bezpiecznym portalem 
dostępowym dla odbiorców umożliwiającym pobieranie obrazów faktur i obserwację zużyć paliwa 
gazowego. Platforma powinna umożliwić zakładanie indywidualnych kont dla Odbiorców 
posługujących się tym samym nr NIP. Korzystanie z platformy winno być bezpłatne dla Odbiorcy. 

15. Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania 
ofert posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 
tj. PSG Sp. Z o. o. oddział Zabrze, na podstawie której można prowadzić sprzedaż paliwa gazowego 
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych OSD do wszystkich punktów poboru gazu wskazanych 
przez Zmawiającego. 

16. Stawki opłat dystrybucyjnych, które Zamawiający wykorzystał w kalkulacji kwoty wskazanej w 
Załączniku nr 2 pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD. W trakcie realizacji zamówienia mogą 
one ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. 

17. Warunkiem rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego we wskazanym terminie jest pozytywne 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz skuteczne rozwiązanie / wygaśnięcie 
dotychczas obowiązujących umów na dostawę paliwa gazowego. 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
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Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 
 

ROZDZIAŁ 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawy gazu realizowane będą po zawarciu umowy, ale nie wcześniej niż od 01.07.2022 roku oraz nie 
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy do 30.06.2024 roku. 
 

ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 
lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1.1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
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szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w 
przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, 
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

 

4. Wykluczenie Wykonawcy w zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 Pzp następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 Pzp. 

 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 
Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 
szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6 są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o 
których mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności.  

 

8. W celu skorzystania z postanowienia ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 
stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
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Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 6.  
 

ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika 
to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zobligowani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 Pzp., tj. oświadczenia, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni 
Wykonawcy, o treści Załącznika nr 4 do SWZ. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
2) brak podstaw wykluczenia: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

− art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 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 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 
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c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania określonych w:  

− art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,  

− art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

− art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

− art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,  
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 SWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe 
środki dowodowe wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), 
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

3. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670), o ile 
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Podmioty zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) – składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, 
o którym mowa w pkt 2 lit. a) – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w 
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
Wyżej wymieniony dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 
zakresie i sposobie określonym w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Pzp.  



10 

ROZDZIAŁ 9. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

 
Nie dotyczy. 
 

ROZDZIAŁ 10. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do SWZ oraz sekcję D w części II JEDZ. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

7. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, na mocy której odpowiednio 
podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 11. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ  

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 Pzp, natomiast spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami Rozdz. 7 SWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ, 
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których 
mowa w Rozdz. 8 SWZ, przy czym:  

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. 8 ust. 1 pkt 1 SWZ składa 
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w 
zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. 7 SWZ; 

2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. 8 ust. 1 pkt 2 SWZ składa każdy z 
nich.  

6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w 
odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 
2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika 
Zamawiających: Getin Noble Bank S.A. nr konta:  27 1560 1111 2107 2262 4156 0001 z adnotacją: 
„Wadium Nr sprawy: EO/EG/005/2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za 
wniesione skutecznie zostanie uznane jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na ww. rachunek 
bankowy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-
4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. Pod pojęciem oryginału w postaci dokumentu elektronicznego należy rozumieć 
dokument wygenerowany elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby upoważnionej do reprezentowania gwaranta, jako wystawcy tego dokumentu. 

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na 
każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. 
Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może 
być krótszy niż termin związania ofertą. 
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ROZDZIAŁ 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 03.08.2022 
r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym  mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

ROZDZIAŁ 14. INFORMACJA O KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system, zwany 
dalej „platformą”. Platforma do elektronicznej obsługi zamówień dostępna jest pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt zakładka „Postępowania” 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Leszek Rojczyk, tel. 601 066 162, mail: 
biuro@eopt.pl 

1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący, 

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”.  

3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie 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 zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji 
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i 
odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

Rozdział 17. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ 

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

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej. 

4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na platformie bez ujawniania źródła 
zapytania. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w Rozdz. 1 SWZ. 

ROZDZIAŁ 18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na podstawie załączników stanowiących 
integralną część niniejszego SWZ. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną 
reprezentacją. 

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku. 

7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem 
nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 
Rozporządzeniem KRI. 

8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca aby zebrać dokumenty w jeden 
skompresowany plik o rozszerzeniu: .zip. 

10. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki 
w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z 
kwalifikowanym znacznikiem czasu. 



15 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, 
aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w 
sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności 
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.  

13. Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 
ust. 5 Pzp. 

14. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 oraz Rozporządzenia 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. 

15. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje 
podlegać będzie odrzuceniu. 

16. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

17. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowany. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

18. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SWZ). 
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w 
treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym. 

19. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej. 

20. Dokument JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I jest zamieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego w formie pliku w formacie xml. (Wykonawca, pobiera plik 
xml. ze strony internetowej, wchodzi na stronę systemu JEDZ 
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl, wybiera opcję importowania JEDZ i wgrywa plik 
przygotowany przez Zamawiającego do systemu). Instrukcja wypełniania jednolitego 
dokumentu znajduje się na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

21. Dokument JEDZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla 
skutecznego złożenia oświadczenia formularz muszą podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. 
uprawnione do reprezentacji albo upoważnione na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W 
przypadku formularza składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia formularz powinien podpisać każdy z Wykonawców, który składa dany formularz. 
Odnośnie kryteriów kwalifikacji Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α w części IV JEDZ i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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22. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ. 

23. W skład dokumentów składanych jako oferta wchodzą: 

1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważniające do złożenia oferty - o 
ile ofertę składa pełnomocnik; 

2) Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr  2 do SWZ. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w 
treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty. 

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); 
4) Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5) Wadium (jeżeli jest składane w formie niepieniężnej) 
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

24. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

25. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. 

26. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę 
złożoną po terminie składania ofert. 

27. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 

28. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.. 

ROZDZIAŁ 19. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU 
PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

 

1. Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2.  W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
lub podwykonawca:  

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzającym 
zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. 

3. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, dokonuje notariusz lub: 

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca ubiegający się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) w przypadku innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca ubiegający się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. 7 ust. 3 SWZ, 
które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo:  

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym;  

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzającym zgodność odwzorowania 
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.  

5. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej dokonuje notariusz lub:  
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia lub podwykonawca , w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. 7 ust. 3 SWZ - odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia;  

3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.  

ROZDZIAŁ 20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji 

zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ. W odpowiednich rubrykach formularza ofertowego 
(Załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto wyrażone z 
dokładnością odpowiednio do 3 (dla ceny jednostkowej paliwa gazowego) i 2 (dla opłaty 
abonamentowej) miejsc po przecinku. Cena powinna być podana bez stawek akcyzy za paliwo 
gazowe. Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe za paliwo gazowe i opłaty abonamentowe dla 
wszystkich grup taryfowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym – nawet w sytuacji, 
kiedy zużycie paliwa gazowego dla tych grup taryfowych nie występuje. Ceny jednostkowe są 
niezbędne w sytuacji automatycznej migracji punktu poboru do innej grupy taryfowej zgodnie z 
zasadami zawartymi w taryfie OSD. Cena powinna być podana bez stawek akcyzy za paliwo 
gazowe. 

2. Wykonawca powinien wyliczyć oddzielnie dla każdej grupy taryfowej, której jego oferta dotyczy 
cenę oferty netto wg poniższego wzoru: 

 

Wzór do obliczenia ceny oferty netto (bez akcyzy i VAT): 
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𝐶 =∑[
(𝐶𝑔2022 ∗ 𝐸2022)

100
+ 𝐴2022 ∗ 𝑀2022 +

(𝐶𝑔2023 ∗ 𝐸2023)

100
+ 𝐴2023 ∗ 𝑀2023

𝑖

+
(𝐶𝑔2024 ∗ 𝐸2024)

100
+ 𝐴2024 ∗ 𝑀2024] + 𝐾 

 
gdzie: 
C –   cena netto (bez akcyzy i VAT) oferty [zł]; 
Cg –   cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT [w gr/kWh],  
odpowiednio dla 2022, 2023 i 2024 roku, dla odpowiednich grup taryfowych; 
E –   ilość zamówionego paliwa gazowego [kWh] dla odpowiednio dla 2022, 2023 i 2024 dla 

odpowiednich grup taryfowych; 
A –   cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] odpowiednio dla 2022, 2023 i 2024 

roku,  
M –  liczba miesięcy sprzedaży gazu odpowiednio dla 2022, 2023 i 2024 roku, 
i -  indeks grupy taryfowej, 
K –  łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy OSD obowiązujących w 2022 roku 

i powiększonych o 2,5% na 2023 rok oraz o kolejne 2,5% na 2024 rok, zostały wyliczone i 
wskazane w Formularzu ofertowym jako stała wartość, której Wykonawca nie modyfikuje. 

 
3. Jeżeli Wykonawca złoży ceny ofertowe za paliwo gazowe wyższe niż wskazane zgodnie z Ustawą 

z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) i jednocześnie 
Zamawiający złoży stosowne oświadczenia wynikające z ww. ustawy rozliczenia za paliwo 
gazowe będą prowadzone zgodnie z cenami wynikającymi z ustawy. 

4. Koszty dystrybucji gazu wskazane w ust. 2 służą jedynie do określenia szacunkowej wartości 
zamówienia oraz zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców. Wysokość kosztów 
dystrybucji została określona na podstawie taryfy OSD na 2022 rok wg następujących wzorów: 

K = ΣjKW5W6
2022 + ΣjKW5W6

2023 + ΣjKW5W6
2024 

 
KW5W6

2022= (Szd*E2022+Ssd*P*T)/100  dla grup taryfowych W5 i wyższych 
KW5W6

2023 = (Szd*E2023+Ssd*P*T)/100 *1,025 dla grup taryfowych W5 i wyższych 
KW5W6

2024 = (Szd*E2023+Ssd*P*T)/100 *1,05  dla grup taryfowych W5 i wyższych 
 
 
gdzie: 
Szd –  stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej [gr/kWh] 
Ssdd –  stawka stała opłaty dystrybucyjnej [zł/m-c] 
Ssd –  stawka stała opłaty dystrybucyjnej [gr/(kWh/h)] 
P –   moc umowna [kWh/h] 
T –   liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h] 
i, j –   indeksy obiektów, odpowiednio dla grup taryfowych W5 do W6 
pozostałe oznaczenia jak wyżej 

4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz 
wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 
SIWZ. 

5. Ceny jednostkowe Cg podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy 
niezmienne z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 28 ust. 4 SWZ. Ceny stawek taryfowych 
związanych z dystrybucją gazu będą ulegać zmianie w przypadku zmiany taryfy lokalnego OSD 
zatwierdzonej stosownymi decyzjami administracyjnymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w 
terminach zgodnych z terminami określonymi w taryfie. Do cen jednostkowych netto zostaną 
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doliczone stawki podatku VAT i akcyzy zgodnie z obowiązującymi w okresie dostawy przepisami 
regulującymi wysokość tych stawek. 

6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), do drugiego miejsca po przecinku. 

7. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ 21. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt zakładka „Postępowania” na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 05.05.2022 do godziny 10:00 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 10:10 

3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu, udostępni na platformie informacje, o których mowa w 
art. 222 ustawy Pzp. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

ROZDZIAŁ 22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ i jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
2. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

3. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

Uzasadnienie kryterium ceny: 
W przypadku paliwa gazowego cena nie ma wpływu na jakość wykonywanej dostawy gazu. 
Paliwo gazowe nie może być dostosowane do specyficznych wymagań Zamawiającego – jest ono 
znormalizowane i oferowane w powszechnie przyjętych standardach. Wymagania jakościowe w 
odniesieniu do przedmiotu niniejszego zamówienia wynikają wprost z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
gazowego. Tym samym realizacja dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi do 
dostarczenia gazu o określonych parametrach, niezależnych od podmiotu, który ten gaz 
dostarcza – w związku z tym faktem Zamawiający korzysta z możliwości wskazanej w art. 246 
ust. 2 ustawy. 
Koszty cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe fazy na etapie istnienia produktu, takie jak 
badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, 
utrzymanie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę paliwa 
gazowego, dostarczanego z tej samej sieci dystrybucyjnej, bez względu na to kto jest jej 
sprzedawcą. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
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4. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ich liczba zostanie wyznaczona przy 

zastosowaniu wzoru: 
 

    Najniższa cena brutto oferty 

     spośród złożonych ofert 

Liczba punktów oferty = -------------------------------------------- x 100 pkt 

   Cena brutto oferty badanej 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, bez możliwości 
negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych 
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty 
z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający 
poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 

6. Zarówno rozbieżności pomiędzy ceną łączną oferty podaną w Załączniku nr 2, a wartością 
wynikającą z wyliczenia tabeli w Załączniku nr 2, jak i w sytuacji, gdy podsumowanie tabeli w 
Załączniku nr 2 zostało dokonane w wyniku błędnego przeliczenia, Zamawiający uzna, że ceny 
jednostkowe netto podane w tabeli zostały podane prawidłowo i dokona przeliczenia we 
własnym zakresie. Ceny jednostkowe zostaną przemnożone przez wskazane ilości i zostaną 
zsumowane. Tak otrzymana wartość powiększona o kwotę podatku VAT zostanie przyjęta jako 
łączna cena oferty. 

 
7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i 

która zostanie uznana za najkorzystniejszą (będzie zawierała najniższą cenę). 

 

ROZDZIAŁ 23. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ 

 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

ROZDZIAŁ 24. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

ROZDZIAŁ 25. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ 26. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Z wybranym Wykonawcą, zawarte zostaną umowy sprzedaży paliwa gazowego  

z odbiorcami wskazanymi w Załączniku Nr 1 do SWZ. 
 
2. Wykonawca będzie zawierał umowy sprzedaży paliwa gazowego z odbiorcami, o których mowa 

w Załączniku nr 1 do SWZ zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi 
Załącznik nr 6 do SWZ, przy czym Zamawiający zastrzegają sobie prawo do rekonfiguracji 
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przyporządkowania punktów poboru do poszczególnych umów, jeżeli będzie to wynikało ze 
zmian organizacyjnych dokonywanych u Zamawiających lub z agregacji punktów poboru do 
mniejszej ilości umów. 

 
3. Umowy zostaną zawarte, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko 
jedna oferta, termin umowy mogą być zawarte przez upływem ww. terminu. Wykonawca, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 
4. Wybrany w postępowaniu Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowy w sprawie zamówienia 

na wzorze umowy zawartym w projekcie przedstawionym z Załączniku nr 6 do SWZ. Projekt 
umowy zostanie uzupełniony o zapisy wynikające ze złożonej oferty oraz dane poszczególnych 
Zamawiających zawierających umowy. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 
oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 
postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ 27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ 28. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 6 do SWZ. 
 

2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień 
umowy: 

1. W przypadku zmiany Taryfy OSD, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca 
będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie 
nowej Taryfy OSD. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 
wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie 
zmienionych stawek. 

2. W przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na 
konieczność wprowadzenia do rozliczeń lub usunięcia z rozliczeń stawek podatkowych lub 
dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził 
rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych 
okoliczności wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą 
fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto zmiany związane 
z rozpoczęciem naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po 
przesłaniu przez Zamawiającego zmienionego OŚWIADCZENIA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA 
NABYWANYCH WYROBÓW GAZOWYCH, z którego będzie wynikał zakres wprowadzanych 
zmian w zakresie płatności akcyzowych. 

3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT 
Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT 
począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do 
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poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą 
fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

4. W przypadku zmiany Taryfy PGNiG, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca 
będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie 
nowej Taryfy PGNiG dla PPG podlegające rozliczeniom zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku 
z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202). Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą 
fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

5. Ponadto przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
a. Jeżeli w wyniku prowadzenia procedury zmiany sprzedawcy nie będzie możliwe 

dochowanie terminu rozpoczęcia dostaw określonego w przedłożonej ofercie, rozpoczęcie 
dostaw paliwa gazowego rozpocznie po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. 

b. Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili 
działania jednostki, modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana liczby punktów poboru 
gazu, tj. zwiększenie liczby punktów poboru gazu lub zmniejszenie liczby punktów poboru. 
W takim przypadku Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy o zawarcie stosownego 
aneksu do umowy (wprowadzenie nowego PPG, likwidacja PPG). 

c. Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili 
działania jednostki, modernizacji lub remontu, optymalizacji pracy urządzeń, etc. nastąpi 
zmiana mocy umownej. W takim przypadku Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy 
o zawarcie stosownego aneksu do umowy (wprowadzenie nowej mocy umownej, zmiana 
grupy taryfowej). Procedura zmiany mocy umownej przeprowadzona będzie na zasadach 
określonych w Taryfie OSD oraz IRiESD. 

d. Jeżeli zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD dokonana zostanie zmiana grupy 
taryfowej dla PPG Wykonawca rozpocznie prowadzenie rozliczeń dla tego PPG zgodnie ze 
stawkami odpowiednimi dla zmienionej grupy taryfowej, również w zakresie 
jednostkowych cen za paliwo gazowe określonych w ofercie oraz stawek opłat 
abonamentowych. 

e. Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili 
działania jednostki, modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana kwalifikacji punktów 
poboru gazu w odniesieniu do możliwości rozliczania zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 
związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202). W takim przypadku 
Zamawiający złoży do Wykonawcy nowe oświadczenie wymagane ww. Ustawą. 

 

ROZDZIAŁ 29. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

 
2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  
 
4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 
5. Odwołanie wnosi się w terminach:  

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;  

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia. 

 
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust 5 pkt 1 i 2 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.  

 
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
 
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 

IX Pzp. 
 
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

 
10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego. 
 

ROZDZIAŁ 30. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(zwanym dalej RODO) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energia Optimum Sp. z o. o., ul. 
Zaciszna 8/9, 43-384 Jaworze. 

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawie 

przetwarzania danych osobowych pod adresem email: biuro@eopt.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:    
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a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „KOMPLEKSOWY 
ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO”, numer sprawy EO/EG/005/2022 

b) archiwizacji dokumentacji. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z przepisów ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (ustawy Pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, 

b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) .  

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, podmiotom świadczącym 
usługi informatyczne Zamawiającemu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku 
korespondencji tradycyjnej. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie 
prowadzonego postępowania oraz zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 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; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymogów 
ustawowych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 
Na podstawie art. 19 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że:  

a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w 
art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, 

b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 
 
 
Załączniki do specyfikacji stanowią: 

• Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – część szczegółowa (arkusz Excel) 

• Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy 

• Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

• Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualności danych   

• Załącznik nr 6 – Projekt kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego 

• Załącznik nr 7 - JEDZ 
 


