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Specyfikacja warunków zamówienia 

(Oznaczona dalej jako SWZ) 

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej p.z.p., na dostawę pn. 

„Dostawa gazu do obiektów ARR „AGROREG” S.A." 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony dostępnej pod adresem internetowym: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
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I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 

ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda 

NIP: 885-00-03-029 REGON: 890514362 nr KRS:0000055025 

Telefon: (+48) 74 872 50 25  

Adres strony internetowej: https://www.agroreg.com.pl 

Adres poczty elektronicznej: arr@agroreg.com.pl 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego 

„AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, 

tel.: 74 872 50 25, e-mail: arr@agroreg.com.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

p.z.p.; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

https://www.agroreg.com.pl/
mailto:arr@agroreg.com.pl
mailto:arr@agroreg.com.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych. Których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z powadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
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pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14.ust 5 RODO.  

3. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

(załącznik nr 1 do SWZ); 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 1 p.z.p. oraz na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ". 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy p.z.p. 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

10. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosowane będą przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późń. 

zm.), jeżeli przepisy ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej. 

11. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na fakt, że przedmiot 

zamówienia i jego wielkość odpowiada możliwościom wykonawców z sektora MŚP. 

Zamawiający uznał, że ewentualny podział zamówienia na części byłby bezcelowy z uwagi 

na nadmierne koszty wykonania zamówienia wynikające ze skali zamówienia. Podział 

zamówienia na części nie jest również uzasadniony z uwagi na konieczność zapewnienia 

ciągłości dostawy i jednakowej jakości przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji 

zamówienia. W/w przyczyny zaniechania podziału zamówienia nie naruszają zasad 

postępowania przetargowego wyrażonych w art. 16 pkt 1 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego 
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zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

13. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych polskich 

(PLN). 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

i 8 ustawy PZP. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (dalej zwanego też: „paliwo 

gazowe” (kod CPV: 09123000-7-gaz ziemny, 65200000-5-przesył gazu i podobne usługi), 

obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zamawiającego. 

2. Wykaz punktów poboru gazu ziemnego (Grupa taryfowa BW 5): 

L.P. 
Nr punktu poboru 

Adres  

moc 
umowna 
[kWh/h] 

Wymagane 
ciśnienie 

dostarczanego 
paliwa 

gazowego nie 
mniejsze niż: 

[kPa] 

Umowa 
kompleksowa* 

Operator Systemu 
Dystrybucyjnego 

Szacowane 
zużycie 
paliwa 

gazowego 
[kWh] w 
okresie 
01.01-

31.12.2022 

Miejsce poboru 
paliwa gazowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
8018590365500019053900 
ul. Kłodzka 35, 57-402 Nowa 
Ruda  

549 100 

Polskie Górnictwo 
Naftowe i 
Gazownictwo S.A. 
z siedzibą w 
Warszawie 

Dolnośląski 
Operator Systemu 
Dystrybucyjnego, 
Oddział Dystrybucji 
Wałbrzych 

495 000 

Kotły gazowe 4 szt. o 
mocy 28 kW każdy, 
urządzenia produkcyjne 
(kabiny lakierniczo-
suszące), promienniki 
gazowe 

2 
8018590365500019053917 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa 
Ruda  

165 100 

Polskie Górnictwo 
Naftowe i 
Gazownictwo S.A. 
z siedzibą w 
Warszawie 

Dolnośląski 
Operator Systemu 
Dystrybucyjnego, 
Oddział Dystrybucji 
Wałbrzych 

187 000 
Kocioł gazowy o mocy 
225 kW 

3 
8018590365500019086755 
ul. Armii Krajowej 15, 57-400 
Nowa Ruda 

165 100 

Polskie Górnictwo 
Naftowe i 
Gazownictwo S.A. 
z siedzibą w 
Warszawie 

Dolnośląski 
Operator Systemu 
Dystrybucyjnego, 
Oddział Dystrybucji 
Wałbrzych 

253 000 
Kocioł gazowy o mocy 
176 kW 

4 
8018590365500020641554 
ul. Kłodzka 31A, 57-402 
Nowa Ruda  

263 100 

PGNiG Obrót 
Detaliczny Sp. z 
o.o., Biuro Obsługi 
w Warszawie 

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z 
o.o. z siedzibą w 
Tarnowie 

242 000 

Kocioł gazowy o mocy 60 
kW oraz urządzenia 
produkcyjne (kabiny 
lakierniczo-suszące) 

*Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie usługi kompleksowej. Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Wykonawca 
doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę i sprzedaż paliwa gazowego.  

3. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla poniższych obiektów w okresie 

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi  1 177 000,00 kWh (Przedstawione ilości gazu są 
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wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia 

ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupionego wynikać będzie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy).  

 
Nr punktu poboru: 
8018590365500019053900 

Adres punktu poboru: 
ul. Kłodzka 35, 57-402 
Nowa Ruda 

Nr punktu poboru: 
8018590365500019053917 

Adres punktu poboru: 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa 
Ruda 

Nr punktu poboru: 
8018590365500019086755 

Adres punktu poboru: 
ul. Armii Krajowej 15, 57-
400 Nowa Ruda 

Nr punktu poboru: 
8018590365500020641554 

Adres punktu poboru: 
ul. Kłodzka 31A, 57-402 
Nowa Ruda 

łącznie 

Styczeń 79915 33209 48400 25905 187429 

Luty 88506 30107 40700 27852 187165 

Marzec 85052 28270 27500 28974 169796 

Kwiecień 57618 19745 23100 24101 124564 

Maj 30041 7491 8800 15609 61941 

Czerwiec 14443 1375 0 11055 26873 

Lipiec 14355 1463 0 10483 26301 

Sierpień 12100 1650 0 11000 24750 

Wrzesień 18700 5500 9900 13200 47300 

Październik 23100 13200 26400 24200 86900 

Listopad 37620 19690 26400 27511 111221 

Grudzień 33550 25300 41800 22110 122760 

łącznie 495000 187000 253000 242000 1177000 

4. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

faktycznego zużycia paliwa gazowego, w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń 

pomiarowych zamontowanych w danym obiekcie, rozliczana w cyklach zgodnych z 

przypisaną grupą taryfową, ze względu na miejsce odbioru paliwa gazowego, rodzaju i ilości 

pobieranego paliwa, przy czym Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron 

na kwotę nie mniejszą niż 60% maksymalnego łącznego wynagrodzenia  określonego w 

umowie (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 

umowy). 

5. Dodatkowe informacje: 

1) Podpisanie umowy 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy do podpisu za 

pośrednictwem poczty lub kuriera; 

b) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 

zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

2) Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła 



 
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawa gazu do obiektów ARR „AGROREG” S.A.” 
Oznaczenie sprawy: ARR/02/ZP/2021  
 

str. 8 
 

dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie gazu ziemnego obejmującej sprzedaż i 

dystrybucję, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia w imieniu 

Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa 

gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa (z wyłączeniem 

rozwiązania obecnie obowiązujących umów kompleksowych dostarczania paliwa 

gazowego do wszystkich punktów poboru wykazanych w ust. 2 (Zamawiający 

samodzielnie złożył wnioski o rozwiązanie w/w umów za porozumieniem stron 

z dniem 31.12.2021 r.)). Wzór pełnomocnictwa przedstawi Wykonawca przed 

podpisaniem umowy; 

3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach 

umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

4) Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

3. Zamawiającym wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

podał nazwy/firmy albo imiona i nazwiska oraz dane podwykonawców i osób do kontaktu 

(o ile są mu znane) zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonani tego zamówienia. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w Istotnych 

postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez 
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Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwem gazowym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późń. zm.), zwanej dalej 

Prawo energetyczne, 

b) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu ziemnego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne – w przypadku Wykonawców będących 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub, 

posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru 

gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących Operatorami 

Systemu Dystrybucyjnego. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych). 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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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 lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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) powierzenia 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 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

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; 

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; 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-258
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-189-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-250-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-165-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-299
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-115
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/skutki-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-17896506/art-9
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-296
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-286
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-270
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-270
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

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

zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) p.z.p., tj. Wykonawcę, który 

naruszył obowiązku dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

3. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego 

zachodzi przesłanka, o której mowa w art.109 ust. 1 pkt 4) p.z.p., tj. Wykonawcę w 

stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.    

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularz Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SWZ.  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-konkurencji-i-konsumentow-17337528
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-konkurencji-i-konsumentow-17337528
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2. Do  oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o: 

1) niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2A do SWZ; 

oraz każdy Wykonawca lub jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólne o udzielenie zamówienia 

to co najmniej jeden z nich musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o:  

2) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 2B do SWZ; 

- pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.  

3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

4. Ponadto do oferty należy dołączyć: 

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97  § 2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

6. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

7. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

8. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, wymaganych do złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, aktualnych na dzień 

złożenia, tj.: 
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1) aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

upoważniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem 

gazowym zgodnie z zart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.); 

2) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającą 

do  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego 

zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 833 z późń. zm.) 

lub 

aktualną umowę z Operatorem/Operatorami Systemu Dystrybucyjnego na 

świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajdują się 

obiekty, do których ma być dostarczany gaz ziemny, jeżeli Wykonawca nie jest 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego; 

3) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

10. Zamawiający nie żąda środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 

11. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 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 23 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. 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór 

zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres  udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w rozdziale VII SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych powyżej, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu – wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4A do SWZ oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4B do SWZ. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), 

na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na 

zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu 

wykazania spełniania tych warunków. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SWZ, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX. ust. 2 pkt 2) SWZ, składa co najmniej jeden z 

Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zamówienie musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który wykazał się spełnieniem 

tego warunku.   

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Wszelka korespondencja dotycząca zamówienia będzie prowadzona przez Zamawiającego 

wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie 

się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieniu, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za 

pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. W/w 

dokumenty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy 

użyciu: 

1) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/); 

2) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal), adres skrzynki ePUAP: 

/AGROREG_SA/SkrytkaESP, służącym do złożenia/zmiany/wycofania oferty oraz 

dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Skrzynka ePUAP może służyć także do 

przekazywania podmiotowych środków dowodowych i innych oświadczeń i 

dokumentów; 

3) poczty elektronicznej (zamowienia@agroreg.com.pl), służącej do komunikacji i 

przekazywania na wezwanie Zamawiającego dokumentów podmiotowych w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, lub innych oświadczeń lub wyjaśnień 

przekazywanych w postępowaniu jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej. 

Przy czym ten sposób komunikacji nie jest dopuszczalny dla złożenia oferty oraz 

dokumentów składanych wraz z ofertą. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

wysłane przez Zamawiającego na adres ePUAP lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, 

zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie, np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej. 

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 

8. Informacje dotyczące zapytań do treści SWZ oraz wyjaśnień treści SWZ: 

1) Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający niezwłocznie  udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@agroreg.com.pl
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labo pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

3) Wnioski o wyjaśnienia SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: zamowienia@agroreg.com.pl, wpisując w temacie numer referencyjny 

postępowania określony w SWZ; 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania; 

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Imię i nazwisko: Krzysztof Kowalczyk 

e-mail: zamowienia@agroreg.com.pl 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w formie elektronicznej 

(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym: 

1) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO – załącznik nr 1 do 

SWZ; 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 

1) SWZ – załącznik nr 2A do SWZ; 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

Rozdziale IX ust. 2 pkt 2) SWZ – załącznik nr 2B do SWZ; 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 

2 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – 

załącznik nr 3 do SWZ; 

5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o  niepodleganiu wykluczeniu, o 

którym mowa w Rozdziale X ust. 6 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub 

sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 4A do SWZ; 

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o  spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 6 SWZ, jeżeli Wykonawca polega 

mailto:zamowienia@agroreg.com.pl
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na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 4B do SWZ; 

7) formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 

5 do SWZ; 

8) oświadczenie wykonawców, o którym mowa w rozdziale XI ust. 4 SWZ, jeżeli 

wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ; 

9) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oferta powinna być podpisana 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. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

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

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP lub adresu e-mail, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
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przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w oparciu o informacje zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ 

wypełnia Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ, przy czym: 

1) cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w tabeli 

Formularza ofertowego, tj. Wykonawca dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia 

ustala najpierw cenę jednostkową netto, oblicza wartość netto, podaje stawkę oraz 

kwotę podatku VAT a następnie oblicza cenę brutto. Następnie ustala razem dla 

wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia wartość netto, kwotę VAT oraz cenę 

brutto; 

2) w Formularzu oferty należy podać cenę brutto wyliczoną za cały przedmiot 

zamówienia; 

3) cena oferty musi uwzględnić wszystkie informacje zawarte w niniejszej SWZ i 

wynikające z nich obciążenia i obowiązki jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w 

celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena brutto ma być wyliczona w 

oparciu o podane przez Zamawiającego szacunkowe zapotrzebowanie na gaz, ceny 

jednostkowe netto poszczególnych składników cenowych dla dostawy gazu i usług 

dystrybucyjnych oraz stawkę podatku VAT. Ceny jednostkowe netto dla każdej 

pozycji podawane w Formularzu ofertowym stanowić będą podstawę rozliczeń z 

Wykonawcą po zawarciu umowy; 

4) w cenie jednostkowej netto gazu musi zostać uwzględniony podatek akcyzowy.  

2. Obliczanie ceny brutto oferty służy do porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość 

wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego zużycia (według wskazań licznika) i cen 

jednostkowych dla każdej pozycji podanych w Formularzu ofertowym. 

3. Cena jednostkowa netto za dostawę gazu w Formularzu ofertowym (kol. 5) powinna zostać 

podana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Pozostałe wartości w Formularzu 

ofertowym (kol. 6-9) powinny zostać podane  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W przypadku gdy w ofercie cena oferty wpisana liczbą różni się od ceny oferty wpisanej 

słownie, wówczas Zamawiający bierze pod uwagę jako wiążącą cenę poprawnie obliczoną. 

5. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 

odpowiednim zaokrągleniem w dół lub górę w następujący sposób: 

w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5; 

w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5. 
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6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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. W takim przypadku Wykonawca, 

składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że  wybór jego oferty 

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku Podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku Podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i 

wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.11.2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 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. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2021 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2021 r. o godzinie 10:30. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o: 

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
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zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się sumą punktów uzyskanych przez 

ofertę w następujących kryteriach: 

Cena – maksymalnie 100 pkt. 

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 100 

gdzie: 

Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej 

Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

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

najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie 

najwyższą liczbę punktów obliczoną na zasadach określonych w ust. 1-2 powyżej. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 p.z.p, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 
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4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, 

stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Istotnych 

Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1)  niezgodną z przepisami ustawy 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; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Oświadczenie RODO 

Załącznik nr 2A Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 2B Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 4A Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 4B 
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 5 Formularz oferty 

Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 Link do postępowania oraz ID postępowania 

 

 


