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Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ” lub „Specyfikacją” zawiera:  

 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

Rozdział 2 Formularze dotyczące Oferty: 

Formularz 2.1. Oferta  

Formularz 2.2. Formularz cenowy 

Rozdział 3 Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania /spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu: 

Formularz 3.1. Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Tom II PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Rozdział 1 Projektowane postanowienia umowy (PPU) 

 

Tom III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach 

 adres: ul. Kościelna 63, 05-119 Legionowo 

 TEL.+48 22 782 22 83,  

 REGON:010445680, NIP:536-19-10-559 

 e-mail: splajski@wp.pl 

 adres strony internetowej: www.splajski.edupage.org 

 

2.  STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

2.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://splajski.edupage.org/ – na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia. 

Adres poczty elektronicznej: splajski@wp.pl  

 

Link do postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f214e54c-35c1-4140-9e84-c1c15a8ceff2  

 

UWAGA 
Podczas korzystania z formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 

do formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP jako nawę odbiorcy należy wskazać 

URZĄD GMINY WIELISZEW (adres skrzynki Gov (ePUAP) odbiorcy: 

/ig48ykn017/SkrytkaESP). 

 

3.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

SPŁ.0718.123.2021 

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 
 

4.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji przewidzianym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych1 zwanej 

dalej „ustawą Pzp”.  

4.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

5.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji 

Zamawiającego. 

 

 

                                                 
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) 
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6.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

6.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupa E) polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu 

świadczenia usług jego dystrybucji dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Łajskach zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie w prognozowanej ilości 741 066,00 kWh. 

 

6.1.1. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

Główny przedmiot: 

09123000-7 Gaz ziemny 

Dodatkowe przedmioty: 

65210000-8 Przesył gazu 

65200000-5 Przesył gazu i podobne usługi 

6.1.2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks 

cywilny2 , ustawie Prawo zamówień publicznych3, ustawie Prawo energetyczne4 

6.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II-III SWZ.  

6.3.  Zamawiający nie przewiduje: 

1) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

2) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

6.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań.  

6.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp - zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

7.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

do 31.12.2022 r. 

 

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Nie dotyczy 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

                                                 
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
4 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) 
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a) Wykonawcy winni wykazać posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót 

paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie  

z przepisami prawa. 
 

b) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: 

Wykonawcy winni wykazać posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki  
 

lub 
 

- w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej: 

Wykonawcy winni wykazać posiadanie podpisanej aktualnej umowy z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na 

obszarze, na którym znajduje się punkt odbioru.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Nie dotyczy. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) dotyczącej Wykonawcy: 

Nie dotyczy. 

 

b)  dotyczącej osób: 

 

 Nie dotyczy 

 

8.2.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.2.a i 8.2.2.b, 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 lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

 

9.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

9.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

9.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w  art. 111 ustawy 

Pzp. 

9.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 ustawy 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: 
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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. 

9.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 

9.3. IDW, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, 

o których mowa w pkt. 9.3. IDW, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

9.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

10.  PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

10.1. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym 

środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

10.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć, 

zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.1 na zasadach określonych w pkt. 14 IDW.  

10.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW budzi 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest 

w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

 

11.  PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

11.1. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 

wymagania, cechy lub kryteria.  

 

12.  UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

12.1. Nie dotyczy – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dot.  zdolności 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

 

13.  PODWYKONAWSTWO  

13.1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych 

podwykonawców. 

 

14.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

14.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2.1. 

IDW. 

14.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

15.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, e-mail splajski@wp.pl  

2) Otwarcie ofert następuje poprzez stronę https://miniportal.uzp.gov.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 formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

4) UWAGA 
Podczas korzystania z formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP jako nawę odbiorcy należy 

wskazać URZĄD GMINY WIELISZEW (adres skrzynki Gov (ePUAP) odbiorcy: 

/ig48ykn017/SkrytkaESP). 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 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) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  

8) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofertę poprzez 

miniPortal (online). W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 
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9) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

10) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

11) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajemnica przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku archiwum (ZIP).  

12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

14) 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 dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

postępowania. 

15) Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej email:  splajski@wp.pl. Zamawiający wymaga, aby w tytule maila 

był podany nr postępowania, co ułatwi komunikację pomiędzy stronami 

postępowania. 

16) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę na wskazany powyżej adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w 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. poz. 2415). 

16. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej splajski@wp.pl  

Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to 

czas na udzielenie wyjaśnień. 

16.2.   Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem  terminu 

składania ofert. 

15.3.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 16.2. 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
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zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

16.4.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 16.2. 

16.6.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął  w terminie, o którym 

mowa w pkt 16.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

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

przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego 

postepowania. 

16.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

16.8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia.  

16.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego 

oświadczenia Zamawiającego. 

16.10. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 

i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

ich przygotowanie. 

16.11. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz 

zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.  

16.12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SWZ. 

 

17.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

17.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych / nie wymaga składania ofert 

wariantowych. 

17.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

17.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

1) Formularz 2.2. Formularz cenowy 

17.6. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1)  odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów 

udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 

ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
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i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

2)  pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do 

reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 17.6. ppkt 1) IDW;  

3)  pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  (np. 

umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy;   

4)  oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2. i 14.3. IDW. 

17.7. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

17.8. Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń: 

17.8.1. Ofertę oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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.  

17.8.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 

b) w przypadku innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, 

który go dotyczy. 

17.8.3. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.6. ppkt 

6) IDW, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane 

pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych 

dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia lub podwykonawca,  

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt 17.6. ppkt 4) IDW – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia; 

c) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

17.8.4.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

17.8.6. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone 

w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 

17.8.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, 3 Tomu I SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

17.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji5, które 

Wykonawca zastrzega, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone 

w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

17.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Formularza do 

złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu może 

wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem 

Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu 

może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki). 

17.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty (załączników). 

 

18.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

18.1. Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz 2.2. Formularz 

cenowy, którego wzór załączono do SWZ (Tom II). 

18.2.  Wykonawca obliczając Cenę oferty musi uwzględnić w Formularzu cenowym wszystkie 

podane i opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do 

Formularza cenowego. 

18.3. Formularz Cenowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych 

w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto 

i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu oraz w tym formularzu wyliczy 

sumę ogółem (zł) - cenę oferty. Cenę oferty brutto wykazaną w Formularzu cenowym 

Wykonawca przeniesie do Formularz „Oferta”. 

18.4. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu 

poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę 

                                                 
5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) 
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Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 223 ustawy 

Pzp. 

18.5. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT 

w wysokości przewidzianej ustawowo. 

18.6. Sumę ogółem (zł) - Cena oferty brutto oraz wartości netto i brutto określone 

w Formularzu cenowym winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

w złotówkach przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, natomiast cena 

jednostkowa netto winna być podana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku 

w przypadku wyrażenia jej w złotych lub do trzech miejsc po przecinku w przypadku 

wyrażenia jej w groszach. 

18.7.  Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku 

realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Projektowanych 

postanowieniach umowy.  

18.8. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią 

elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać 

skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych. 

18.9. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-

III niniejszej SWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie 

ujęto, Wykonawca powinien ująć w cenach pozycji opisanych w Formularzu cenowym. 

18.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług6, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

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

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, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od 

towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

20.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2021 r. do godz. 10:30. 

20.2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu. 

20.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych ofert.  

20.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

20.05. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

                                                 
6 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) 
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

21.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia  

05.01.2022 r.  

21.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w pkt 21.1., 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  30 dni.  

21.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

22. KRYTERIA OCENY OFERT 

22.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. 

22.1.1. Opis kryterium „Cena”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty, którego 

wzór załączono do SIWZ – Formularz 2.1. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 

100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

C = C min x 100 pkt 

 C o  

gdzie: 

C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej 

 

22.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów 

w ramach kryterium cena. 

22.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

22.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, 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,  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

22.5. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 22.4. ppkt. 1) IDW, na stronie 

internetowej prowadzonego postepowania. 
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22.6.  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

23.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 

z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

23.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię: 

1) aktualnie obowiązującej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa. 
 

2) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: 

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw 

gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
 

lub 
 

- w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej: 

aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się punkt odbioru.

  

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

24.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

25.1.  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 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 

postępowanie o udzielenie zamówienia 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. 

25.2.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

25.3. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu 

oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko 

przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego; 

3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 
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4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą 

fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

25.4. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 

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

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  

25.6.  Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 

się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

25.7. Terminy wniesienia odwołania: 

25.7.1.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

25.7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia , wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub 

dokumentów zamówienia  na stronie internetowej. 

25.7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7.1. i 24.7.2. IDW wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

25.7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15  dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania  
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2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania . 

25.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu IX ustawy Pzp. 

25.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

25.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe7 jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

25.11. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 

Najwyższego. 

 

26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

26.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach. 
 

26.2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wieliszew.pl  

26.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

26.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

26.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym  

z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

26.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  

nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami 

umowy). 

26.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego  

z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach 

określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą 

                                                 
7 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041.) 
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wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie 

sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w 

zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

26.8.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.   
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Rozdział 2 

 

Formularze dotyczące Oferty 
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Formularz 2.1. 

 

OFERTA 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Moniuszki 

w Łajskach, 

ul. Kościelna 63  

05-119 Legionowo 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na:  

 

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Moniuszki w Łajskach w 2022 r.” 

 

Znak postępowania: SPŁ.0718.123.2021 

 

imię: ___________________________________________________________ 

 

nazwisko: _______________________________________________________ 

 

podstawa do reprezentacji: _________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY 

 

Uwaga: 

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane 

dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum 

 

nazwa (firma): _________________________________________________________ 

 

adres siedziby: _________________________________________________________ 

 

numer KRS: __________________________________ 

 

REGON: _____________________________________ 

 

NIP: ________________________________________ 

 

będącego mikroprzedsiębiorstwem ** 

będącego małym przedsiębiorstwem ** 

będącego średnim przedsiębiorstwem ** 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ** 

będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ** 

inny rodzaj ** 

 
** należy zaznaczyć/wskazać właściwe  
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:_____________ zł  

(słownie złotych:_______________________________________________)  

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym. 

4. INFORMUJEMY, że8: 

 wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): ____________________________________________.  

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto. 

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, zastosowanie będzie miała następująca stawka 

podatku od towarów i usług ___________ %. 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………. . 

6. ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 

podwykonawcom (podać nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani): ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ.  

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ. 

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.  

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie 

oznaczonym i nazwanym załączniku ____ (należy podać nazwę załącznika) stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty  ____ (należy podać nazwę 

załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

                                                 
8 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. 

w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT. 
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11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, 

określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO9 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu 

w ramach zamówienia10. 

13. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest: 

Imię i nazwisko:______________________________________________________ 

tel. _______________ e-mail: ________________________ 

14. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie 

złożone oświadczenia i dokumenty itp.): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                 
9 rozporządzenie 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). 
10 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Formularz 2.2. 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

Formularz cenowy 

 

 
 

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki 
w Łajskach w 2022 r.” 

 

  Opis - składniki 
opłat 

Ilość za 12 
miesięcy 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

VAT 
[%] 

Wartość 
brutto [zł] 

Taryfa W-6 

Sprzedaż Opłata 
abonamentowa 
(zł/m-c) 

12x3 m-c     23   

Paliwo gazowe 
zużycie (gr/kWh) 

 

741 066 kWh     23   

DYSTRYBUCJA Dystrybucja stała 
(gr/kWh/h) x h 

7 577 400 kWh/h x h      23   

Dystrybucja 
zmienna (gr/kWh) 

741 066 kWh     23   

 

Suma ogółem (zł) Cena oferty 

 

   

23 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania /spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu 
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Rozdział 3. Formularz 3.1. 

 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE11 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Moniuszki w Łajskach w 2022 r.” 

1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 2019 ze zm.) oraz 

spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

2) oświadczam, że zachodzą wobec do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp12. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………………………………………………………………………;* 

3) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w przedmiotowym 

postępowaniu; 

4) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone 

przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do 
wykluczenia 
12 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp 
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Tom II PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Rozdział 1 Projektowane postanowienia umowy (PPU) 
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UMOWA Nr ……………/2021 - projekt 

 

zawarta w Łajskach, w dniu  ……………………… r. pomiędzy:  

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, z siedzibą w Łajskach, ul. Kościelna 63, 05-119 

Legionowo, NIP 536-19-10-559, REGON 010445680, 

reprezentowaną przez: 

Marka Tarwackiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki 

w Łajskach, zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach w 2022 r.” na 

warunkach określonych przepisami: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze 

zm., zwana dalej „Prawem energetycznym”) wraz z aktami wykonawczymi, które 

znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy, 

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740, zwana 

dalej „Kodeksem cywilnym”), 

3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.). 

2. Dostawa gazu ziemnego odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD), na obszarze, którego 

znajdują się punkty poboru gazu ziemnego (Obiekty Zamawiającego). Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą w dn. …………………….  generalną umowę 

dystrybucji z OSD, do sieci którego przyłączone są PPE Zamawiającego. 

 

§ 2 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczyć gaz ziemny do punktów poboru mocy wyszczególnionych w Załączniku nr 

1 do Umowy 

2) dostarczyć gaz ziemny bez przerw przez okres trwania Umowy, na warunkach 

określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 

określonymi w aktach wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług dystrybucji przez OSD na rzecz 

odbiorców. Usługi dystrybucji świadczone przez OSD obejmują: 

1) dostarczenie gazu ziemnego do każdego punktu poboru mocy, 

2) dotrzymywanie standardów jakościowych i niezawodnościowych dostarczonego gazu 

ziemnego określonych w Umowie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej OSD, 

3) udostępnianie Odbiorcom danych pomiarowo-rozliczeniowych, 

4) w zakresie dostarczania paliwa gazowego do instalacji znajdujących się 

w poszczególnych Miejscach odbioru objętych Umową, 

5)  obsługę i utrzymanie z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej, w tym 

urządzeń przyłączy w części stanowiącej sieć OSD, 

6) dokonywanie wszelkich uzgodnień dotyczących świadczenia usług dystrybucji. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie gazu zimnego na skutek: 

1) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy, 
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2) niezawinionej awarii w sieci gazowej na czas niezbędny do jej usunięcia oraz 

w wypadku ograniczeń w dostawie gazu ziemnego w związku z zagrożeniem życia, 

zdrowia lub mienia. 

4. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnej grupy taryfowej, niezgodnej 

z wymaganiami technicznymi OSD, do rozliczeń będzie stosowana grupa taryfowa właściwa 

dla charakterystyki punktu poboru i uwarunkowania techniczne określonego przez OSD. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji poprzez 

złożenie wniosku do operatora o zmianę mocy zamówionej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bilansowania handlowego w zakresie 

sprzedaży paliwa gazowego w ramach niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Bilansowanie handlowe 

1. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, 

w rozumieniu art. 3, pkt 40 Prawa energetycznego i ponosi wszelkie koszty z tym 

związane. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków powstałych na 

skutek nie dokonania bilansowania handlowego. 

3. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 

handlowym związane z wypełnieniem Umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie grafików 

handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe 

obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy 

w zakresie zachowania standardów jakościowych. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następujące standardy jakości obsługi Odbiorców w 

zakresie świadczenia usług dystrybucji: 

1) przyjmowanie od Odbiorców, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczenia gazu zimnego z sieci, 

2) bezzwłoczne przystąpienie do usuwania zakłóceń w dostarczaniu elektrycznej gazu 

ziemnego spowodowaną nieprawidłową pracą sieci, 

3) powiadomienie Odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu 

elektrycznej gazu ziemnego. 

2. Strony ustalają, że czas trwania przerw w dostarczaniu gazu ziemnego do Obiektów nie 

może przekroczyć w przypadku: 

1) jednorazowej przerwy planowanej krótkiej – 8 godzin, 

2) jednorazowej przerwy planowanej długiej – 16 godzin, 

3) suma czasów trwania w ciągu roku przerw planowanych, jednorazowych krótkich 

i długich – 24 godziny, 

4) suma czasów trwania w ciągu roku przerw nieplanowanych – 32 godziny. 

5. Powiadomienie właściwego odbiorcy o terminie i czasie planowanych przerw 

w dostarczaniu gazu ziemnego nastąpi nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed 

dniem rozpoczęcia przerwy. 

6. W przypadku przekroczenia czasu trwania przerw, o których mowa w ust. 4 i 5 na wniosek 

Odbiorcy, w stosunku do którego nastąpiła przerwa, przysługuje mu prawo do bonifikaty 

w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy lub innym obowiązującym w chwili zaistnienia 

okoliczności aktem prawnym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że procedury zmiany grupy taryfowej nie przekroczą 

1 miesiąca liczonej od momentu otrzymania kompletu dokumentów Odbiorcy. 

8. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązany jest do bilansowania handlowego 

paliwa gazowego sprzedawanego do punktów poboru Zamawiającego. Bilansowanie 
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handlowe rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia paliwa 

gazowego prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków 

związanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 

zapotrzebowania na paliwo gazowe do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

§ 5 

Zasady dostawy energii elektrycznej 

1. Szacowana ilość poboru gazu ziemnego w okresie trwania Umowy wynosi: 1 800 000 kWh. 

2. Szacunkowa wartość Umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o których mowa w §1 

niniejszej Umowy wyniesie: 

brutto: ………………………………………….. zł 

netto: ……………………………………………. zł 

podatek VAT 23%: ……………………………… zł 

3. Rozliczenia między wykonawcą i Płatnikiem będą odbywać się wg cen podanych przez 

Wykonawcę w formularzu cenowym złożonej oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do 

Umowy. Za podstawę rozliczeń między Wykonawcą a Płatnikiem przyjęte będzie 

rzeczywiste zużycie gazu ziemnego w punktach poboru. 

4. Okres rozliczeniowy za pobrany gaz ziemny będzie zgodny z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD dla danej taryfy. 

5. Prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego rozliczeń i płatności 

przysługuje każdemu Płatnikowi. Płatnicy mogą wyznaczyć spośród siebie jednego 

przedstawiciela, występującego w postępowaniu reklamacyjnym. 

6. Do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po miesiącu gazowym Wykonawca wystawia 

fakturę za dostarczone paliwo gazowe w poprzednim miesiącu gazowym z terminem 

płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Płatnika wskazanego w Załączniku nr 1 

do Umowy i zobowiązuje się dostarczyć ją płatnikowi do ostatniego dnia kolejnego okresu 

rozliczeniowego dla danej taryfy. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Płatnika gazu. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur wspólnych dla punktów poboru 

gazu ziemnego, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

10. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106), 

zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT) Zamawiający informuje o tym 

właściwy organ.  

11. Nie ujawnienie rachunku bankowego przez Wykonawcę w Wykazie stanowi nienależyte 

wykonanie umowy i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego za szkodę powstałą z tego tytułu, w tym szkodę hipotetyczną.  

 

§ 10 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. Dostawa gazu ziemnego do poszczególnych PPE, w przypadku umów kompleksowych, 

nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów dostaw 

energii oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy u OSD. 

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

dostaw energii w przypadku umów kompleksowych z zastrzeżeniem granicznego terminu 

wykonania dostaw do 31.12.2022 r. 
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§ 11 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym 

w przypadku, gdy druga Strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza 

warunki Umowy. 

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za jednostronnym wypowiedzeniem złożonym przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności gdy: 

1) otwarto likwidację Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Odbiorcy, 

3) Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została uznana, 

4) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję lub 

zezwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% 

szacunkowej wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

2. W przypadku częściowego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% 

brutto niezrealizowanej części Umowy, określonych na podstawie danych zawartych w 

załącznikach do niniejszej Umowy, w tym cen jednostkowych i szacowanej ilości energii, 

w stosunku do których Umowa nie została zrealizowana. 

3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie mógł dochodzić 

od Wykonawcy odszkodowania na zasadach określonych w art. 484 Kodeksu Cywilnego. 

4. Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% szacunkowej wartości 

brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy 

 

§ 13 

Zmiany postanowień Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 445 ust 1 Pzp 

oraz określonych w niniejszej Umowie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

2) zaistnienia po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby 

niniejszego rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od 

Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego 

Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego Strony nie mogły 

uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za 

siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki i ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron w szczególności 

w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą 

ze zmiany lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym 
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4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony. 

4. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku 

prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, 

określona w ust. 3 powyżej wywarła wpływ. 

5. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) zmiana adresu do korespondencji, 

6. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

7. Sporządzenia stosownego Aneksu do umowy wymaga zaistnienie następujących 

okoliczności: 

1) zmiana grupy taryfowej, 

2) zmiana ilości PPE, przy czym: 

a) zmniejszenie liczby PPE może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, 

wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji 

obiektu, 

b) w przypadku zwiększenia liczby PPE rozliczenie dodatkowych punktów będzie 

się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej 

stawki rozliczeniowej. 

8. Zmiana ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie 

grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy. 

 

§ 14 

Dane osobowe 

1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy Wykonawca 

będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub 

współpracujących z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, 

stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy  przez Zamawiającego, w tym także 

dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w niniejszej Umowie. 

2. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, 

o których mowa w ust. 1 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany udostępnić 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać tym 

osobom informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim lub poinformować te osoby 

o miejscu (stronie internetowej) udostępnienia tych informacji. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Kodeksu cywilnego, 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

 

§ 16 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii (PPE), 
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2) Załącznik nr 2 – Dane odbiorców końcowych/Nabywców 

3) Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo, 

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy z dn. ……………….. r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Tom III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu 

ziemnego wysokometanowego (grupa E) polegającej na sprzedaży paliwa 
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gazowego i zapewnieniu świadczenia usług jego dystrybucji dla Szkoły 

Podstawowej im. St. Moniuszki w Łajskach zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie. 

 

2.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,  

 

3. Średni pobór paliwa gazowego w ciągu roku w obiektach Zamawiającego, adresy 

punktów poboru, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne 

informacje zawiera Załącznik nr 1 do OPZ. 

 

Postępowanie dotyczy 3 poniższych punktów poboru: 

1. Nr punktu poboru - 8018590365500019216275 

   nr gazomierza - 13*CRS-03*2B 13/32137  

gr. taryfowa W-5.1.  

   moc umowna - 165         

                                         

2. Nr punktu poboru - 8018590365500019216282 

   nr gazomierza - 15IG40 33505741362      

   gr. taryfowa W-5.1.  

   Moc umowna – 515 

                            

3. Nr punktu poboru - 8018590365500019216299   

Nr gazomierza - 15IG16 28031995743 

   gr. taryfowa W-5.1.  

moc umowna -185 

 

4.  Ilości wskazane powyżej są ilościami szacunkowymi podanymi w celu określenia 

wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania gazu 

ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości 

zamawianego gazu ziemnego.  

 

5.  Usługa dystrybucji paliwa gazowego do punktów odbioru odbywać się będzie za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD tj. Polskiej Spółki 

Gazownictwa Odział w Warszawie. 

 

6.  Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących 

wskazań układu pomiarowego. 

 

7. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych 

przepisami Ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi w tej ustawy przepisami 

wykonawczymi. 

8. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i techniczne zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 220) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  

i zakłóceń na rynku naftowym (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 900). 

 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bilansowania handlowego w zakresie 

sprzedaży paliwa gazowego w ramach niniejszej Umowy. 
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10. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany, na podst. pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zamawiającego do: 

- dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia 

kompleksowej dostawy paliwa gazowego. 

 

11.  Wykonawca zobowiązuje się do dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji 

paliwa gazowego poprzez złożenie wniosku do Operatora o zmianę mocy zamówionej. 

 

12. Na  podstawie  art.  31b  ust.2  pkt.  2  ustawy  o  podatku  akcyzowym  z  dnia  6  

grudnia  2008  r. (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  752) Zamawiający informuje,  że  

cena w formularzu cenowym nie powinna zawierać akcyzy. 

 

13. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
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