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Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiaj ącego : ZP.271.4.2019 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym,  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,  

którego przedmiotem jest: 

 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego  (grupa E) dla 

Gminy Murowana Go ślina i 6. podmiotów wymienionych w SIWZ,  

w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.” 

 

 

 

 
  

  Z dniem 02 kwietnia 2019 r. 

zatwierdzam niniejszą SIWZ zaproponowaną 

przez komisję przetargową: 

 
Z up. BURMISTRZA 

 
/-/ Krzysztof Oczkowski 

Z-ca Burmistrza 
 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
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Rozdział I INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 

Gmina Murowana Go ślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina 
REGON 631258595, NIP 777-31-59-427 
Adres strony internetowej zamawiającego, gdzie zamieszczono dokumentację 
postępowania: http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne 

email: zp@murowana-goslina.pl 

1.2. Rachunek bankowy  (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina  
nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 

1.3. Godziny urz ędowania: 

Poniedziałek: 8.00÷17.30,  

wtorek÷czwartek: 8.00÷15.00,  

piątek: 8.00÷12.30 

1.4. Oznaczenie Wykonawcy 

Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawcę – należy rozumieć jako osobę 
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

b) Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się 
wspólników spółki cywilnej. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

1.5. Postanowienia ogólne: 

a) Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich 
instrukcji, formularzy, warunków umowy zawartych w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu 
zamówienia, sporządzoną w języku polskim zgodnie z zapisami niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem nieważności.  
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c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu 
czy wyniku niniejszego postępowania.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także do 
zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie 
z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 412 ze zm.). 

e) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  
w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, oferta, itp. składane 
w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. 

1.6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
a) w dniu 02.04.2019 r. opublikowane na Portalu Biuletynu Zamówień Publicznych 

pod nr 532811-N-2019, 

b) udostępnione na stronie internetowej http://bip.murowana-goslina.pl/ 
zamowienia_publiczne od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. od dnia  
02.04.2019 r., 

c) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 02.04.2019 r.  

1.7. Procedura odwrócona 

a) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo 
zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w literze a) uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

1.8. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie 
z jej wymaganiami. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.)   
- zwanej dalej: „Prawem zamówień publicznych”, „ustawą p.z.p.”, „p.z.p.”, „ustawą 
Pzp” - a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1  
w zw. z art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale komisji przetargowej. 
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Rozdział II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dl a Gminy Murowana 
Goślina i 6. podmiotów wymienionych w SIWZ, w okresie od 01.07.2019 r. do 
30.06.2021 r.”. 

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E) wynosząca dla zamówienia podstawowego  
4 002 664 kWh  (z prawem opcji wynosi  4 803 198 kWh ) w okresie od 01.07.2019 r. do 
30.06.2021 r.  

1.3. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, 
wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ , którym jest zespół urządzeń gazowych 
służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego  
z siecią gazową operatora systemu. 

1.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi 
Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw 
w dostawach z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą  wyższą i posiadać rezerwę 
gwarantującą ciągłość dostaw.  

1.5. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na 
wyjściu z gazomierza.  

1.6. Wielkość poboru gazu dla zamówienia podstawowego wynosi 4 002 664 kWh (z prawem 
opcji wynosi  4 803 198 kWh)  w ciągu 24 miesięcy dla obiektów wymienionych  
w Załączniku nr 1 do SIWZ.  Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na 
podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 
wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa 
gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia 
podstawowego nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa 
gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 

1.7. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 
zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i wartości dystrybucji 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% względem ilości podstawowej 
określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ.  Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, 
spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.  

1.8. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego i tym samym wynagrodzenia 
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa  
w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa 
gazowego do 20% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość 
skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa 
gazowego oraz zwiększenia wartości usługi dystrybucji do punktów opisanych  
w Załączniku nr 1 do SIWZ  w związku z dodaniem nowych punktów poboru gazu i/lub 
wnioskowaniem o podwyższenie parametrów dystrybucji. Prawo opcji jest uprawnieniem 
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 
złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie 
skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.  
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Rozliczenia za kompleksową dostawę paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie 
bieżących wskazań układu pomiarowego - rozliczeniowego (danych przekazywanych 
przez osd), w okresach rozliczeniowych wskazanych w bieżącej taryfie OSD, przy czym 
dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 na podstawie szacunkowego zużycia, zaś 
ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, 
która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego. 

1.9. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne 
informacje zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ . 

1.10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw 
gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego dane 
o umowach zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

1.11. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne 
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 
na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. 

1.12. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot zamówienia 
opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 

1.13. Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 
niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

1.14. Dopuszcza si ę zawarcie umowy drog ą korespondencyjn ą.   Zamawiaj ący zawrze  
7 umów na kompleksow ą dostaw ę paliwa gazowego, według Odbiorców  
z Załącznika nr 1 do SIWZ. 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2021 r., jednakże sprzedaż 
paliwa gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku  
nr 1  do SIWZ  dla każdego ppg oddzielnie i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 
zmiany sprzedawcy. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

3.1 Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych  
w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczących: 

 
3.1.1. kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści 

zawodowej, o ile wynika to z odr ębnych przepisów.  

 KOD CPV NAZWA 
Główny 

przedmiot 
09123000-7 gaz ziemny 

Przedmiot 
dodatkowy 

65200000-5 przesył paliwa gazowego i podobne usługi 
65210000-8 przesył gazu 
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Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne. 

3.2. W postepowaniu mog ą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunek udziału 
w post ępowaniu dotycz ący braku podstaw do wykluczenia z post ępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ściach, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – Dział  9 pkt 9.19 oraz 9.20 SIWZ. 

3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3.3.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,  

3.3.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.3.1 . Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3.3.3.  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  
o których mowa w ppkt 3.3.1., 

3.3.4.  Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.3.1 ., została wybrana, 
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,  

3.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia  
i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, natomiast warunki udziału 
w postępowaniu określone w ppkt 3.1.1. SIWZ „Wykonawca posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, na 
podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne”, który to winno spełniać co najmniej dwóch z Wykonawców 
wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA  

4.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp oraz wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 
oraz ust. 5 pkt 1)  ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 

4.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt.  4.1.1. SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ ), składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z uwzględnieniem zapisu w pkt 3.3.5. SIWZ  
dotyczącego kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.   
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4.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt 1) oraz informacji 
zawartych w Załączniku nr 3  do SIWZ  Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:  

4.2.1. Koncesji do wykonywania działalno ści w zakresie obrotu gazem ziemnym , 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

4.2.2. Odpisu z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji  
o działalno ści gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

4.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2.2 : 

4.3.1. składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto w stosunku 
do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.3.1.  powinny być wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.  
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa w pkt 4.3.1.,  zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy,  ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.   
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.  

4.4 Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w pkt 4.2.,  dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia. 

4.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w pkt 4.2., 4.3.,  za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 4.1 ., 4.2., 4.3. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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4.6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców  lub 
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich 
norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane 
przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, 
w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na 
dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce 
odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 4.1., 4.2.  

4.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-
20) lub ust. 5  pkt 1)  ustawy Pzp, może przedstawi ć dowody na to, że podj ęte przez 
niego środki s ą wystarczaj ące do wykazania  jego  rzetelno ści ,  w  szczególności  
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej przestępstwem  lub  przestępstwem  
skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z  organami  
ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu 
zdania poprzedniego  nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.8. Kompletna oferta musi zawiera ć: 
4.8.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ, 
4.8.2 Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. 4.1 niniejszego rozdziału – wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 

4.8.3 dokument ustanawiaj ący Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w post ępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną 
ofertę, 

4.8.4 Pełnomocnictwo  -  w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

4.9 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia,  Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

4.10 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy 
udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie: nazwy firmy 
będącej podwykonawcą – o ile są znane - oraz zakres zamówienia jaki podwykonawcy 
zostanie powierzony.   

4.11 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia 
oddzielnie zło ży dokumenty i o świadczenia wymagane w pkt. 4.2 i 4.3.  

4.12 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy reguluj ącej współprac ę tych Wykonawców. Umowa taka określać 
ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie 
oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie 
zamówienia. 



GMINA   MUROWANA  GOŚLINA 
 

 

Nr referencyjny sprawy: ZP.271.4.2019               SIWZ DOSTAWA GAZU   str. 9 

4.13 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4.14 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

4.15 Zamawiający poprawi w ofercie: 

4.16.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

4.16.2. oczywiste  omyłki  rachunkowe, z  uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

4.16.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4.16 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4.17 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszcze nia na stronie internetowej 
Zamawiaj ącego informacji o zło żonych ofertach, przekazuje Zamawiaj ącemu 
oświadczenie o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt 23 ) ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem 
stanowi ącym Zał ącznik nr 4 do SIWZ.  

4.18 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie 
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

5.       INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
Z WYKONAWCAMI  

5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, 
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2 i 5.5.  

5.2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, formularza ofertowego, 
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny 
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego 
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do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji  
w sposób określony w pkt 5.3  oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

5.5. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania o świadcze ń z art. 25a ustawy za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

5.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować –  
w godzinach pracy urz ędu  - na adres Zamawiającego: 

Gmina Murowana Go ślina 

Plac Powsta ńców Wielkopolskich 9 

62-095 Murowana Go ślina 

5.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych  
z postępowaniem jest: 

Ewa Wtorkowska  - kierownik Biura Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych,  
tel. +48 61 89 23 660, adres e-mail: zp@murowana-goslina.pl . 

5.8. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności. 

5.9. We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest powoływać 
się na nr referencyjny sprawy : ZP.271.4.2019. 

6.         OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

6.1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.  
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert udzieli wyjaśnień. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
zamieści na własnej stronie internetowej: http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_ 
publiczne pod  warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po terminie składania ofert, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

6.2.    Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

6.3.    Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
SIWZ, natomiast Zamawiający umieści taką informację na własnej stronie internetowej: 
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

7.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 17 000 zł  
(słownie zł: siedemnaście tysięcy). 
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7.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

7.2.1. pieniądzu, 

7.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

7.2.3. gwarancjach bankowych, 

7.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

7.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110). 

7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek 
bankowy Zamawiającego: 

Nazwa banku: Pobiedzisko-Go śliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach  
O/Murowana Go ślina    

Nr rachunku bankowego: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 

z dopiskiem: „WADIUM PALIWO GAZOWE DLA GMINY MUROWANA GO ŚLINA” 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania 
ofert  znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

7.5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ppkt 7.2.2. – 
7.2.5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kserokopię dokumentu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć 
wraz z ofertą w taki sposób, aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania 
oferty. 

7.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwaranc ji lub por ęczenia, koniecznym 
jest, aby gwarancja lub por ęczenie zawierały w swojej tre ści odpowiedzialno ść za 
wszystkie przypadki powoduj ące utrat ę wadium przez Wykonawc ę, określone  
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Z tre ści zło żonych por ęczeń lub gwarancji  
musi jednoznacznie wynika ć zobowi ązanie gwaranta (banku, zakładu 
ubezpiecze ń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bez warunkowo na 
pierwsze żądanie Zamawiaj ącego (beneficjenta gwarancji). Gwarancja  lub 
por ęczenie powinny zawiera ć termin obowi ązywania, który nie mo że być krótszy 
niż termin zwi ązania ofert ą oraz miejsce i termin jej zwrotu. 

7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7.12.1.  

7.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  

7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 7.7. , jeżeli w wyniku rozstrzygnięciu odwołania jego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

7.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
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7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

7.12.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) 
ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

7.12.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

7.12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

9.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  
9.3. Oferta wraz z Załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

9.4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Osoba podpisująca ofertę składa oświadczenie dotyczące 
przedstawicielstwa – Załącznik nr 3 do SIWZ . Pełnomocnictwo to musi zostać 
dołączone do oferty. 

9.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony  języku obcym winien być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna 
jest wersją wiążącą. 

9.6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy 
składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, 
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składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.   

9.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie 
za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

9.8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 
etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Parafka winna być naniesiona  
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną osoby 
sporządzającej parafkę). 

9.9. Zaleca się, aby strona oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

9.10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, 
oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić 
ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 
informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

9.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4. Zamawiający informuje o zmianie 
definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1. 

9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

9.14. Kompletną ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym 
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały opakowaniu (kopercie), 
gwarantującym nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie (koperta) winna 
posiadać następujące oznaczenie: 

……………………………………………………………………………………………………… 
Gmina Murowana Go ślina 

pl. Powstańców Wielkopolskich 9,  
62-095 Murowana Goślina 

                  nazwa (firma), adres Wykonawcy 

OFERTA 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego  (grupa E) dla Gminy 
Murowana Go ślina i 6. podmiotów wskazanych w SIWZ, 

w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.” 

Sygnatura zamówienia: ZP.271.4.2019 

 

Nie otwiera ć przed dniem ...................................... .........1 2019 r., godzina .......... 2 

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

                                                 
1 Wykonawca wpisuje odpowiednią DATĘ otwarcia ofert, 
2 Wykonawca wpisuje odpowiednią GODZINĘ otwarcia ofert. 
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9.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, 
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA” 

          Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty.   

9.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie 
będą otwierane.  

9.17. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą niepodlegającą 
odrzuceniu ofertę.  

9.18. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
9.18.1. jest niezgodna z ustawą, 
9.18.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, 
9.18.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
9.18.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 
9.18.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
9.18.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 
9.18.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, 
9.18.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą, 
9.18.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 
9.18.10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych 
jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia  
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a tego bezpieczeństwa lub 
interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

9.18.11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
9.19. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

9.19.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

9.19.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie,  
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9.19.3. Wykonawcę, 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 art. 24. 
ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, 

9.19.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 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, 

9.19.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

9.19.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

9.19.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

9.19.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

9.19.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, 

9.19.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia  
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary, 

9.19.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,  

9.19.12. Wykonawców, którzy 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 istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.20. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie 
z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp w stosunku, do którego otwarto likwidację,  
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w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

10.1. Miejsce i termin składania ofert 

Miejsce: Gmina Murowana Go ślina, Plac Powsta ńców Wielkopolskich 9,  
62-095 Murowana Go ślina, pokój nr 3 (kancelaria - parter). 
Data: 15 kwietnia  2019 r., godzina: 11.00 

10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Miejsce: Gmina Murowana Go ślina, Plac Powsta ńców Wielkopolskich 9,  
62-095 Murowana Go ślina, pokój nr 13 (sala konferencyjna - I pi ętro) . 

Data: 15 kwietnia  2019 r., godzina: 11.30 
10.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

10.4. Otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie 
internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.    

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

11.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winien w cenie oferty brutto ująć 
wszelkie koszty i ryzyko niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia opisanego w rozdziale II pkt 1 SIWZ  oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, 
a także ewentualne opusty i rabaty.  

11.2. Cena oferty brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 
podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2  do 
SIWZ. Cena oferty brutto określa wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
dostawy paliwa gazowego dla zamówienia podstawowego, nie zawiera prawa opcji.   
Wykonawca  może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiaj ącego  kalkulatora 
stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ , przy czym wyliczenia z kalkulatora nie 
stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego i sam kalkulator nie stanowi załącznika do oferty. 

11.3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ w takiej walucie dokonywane 
będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana 
zostanie za najkorzystniejszą. 

11.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 
11.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.  

11.6. Wykonawca składając ofertę określi w formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ  ceny 
jednostkowe brutto oraz ceny brutto poszczególnych (wszystkich) pozycji. 

   Sposób wyliczenia dla Tabel nr 1-8: 
Cbrutto = Cpg

 + OPabon  + OPzm + OPst 

gdzie:  
Cpg to cena paliwa gazowego stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na 
paliwo gazowego w trakcie obowiązywania zamówienia w zakresie zamówienia oraz 
ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona 
przez stawkę podatku VAT w wysokości 23%.  

OPabon to opłata abonamentowa stanowiąca iloczyn ilości punktów poboru gazu, ilości 
miesięcy obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto zaoferowanej przez 
Wykonawcę pomnożona przez stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 

OPzm to opłata sieciowa zamienna stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania 
na paliwo gazowe w trakcie obowiązywania zamówienia ceny jednostkowej netto 
wynikającej z obecnie obowiązującej Taryfy OSD pomnożona przez stawkę podatku VAT 
w wysokości 23% 

 OPst to opłata sieciowa stała stanowiąca iloczyn ilości punktów poboru gazu, ilości 
miesięcy obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto wynikającej  
z obecnie obowiązującej Taryfy OSD pomnożona przez stawkę podatku VAT  
w wysokości 23% (dla grup taryfowych od W-1 do W- 4) lub  dla taryf W-5.1 i wyżej 
stanowiącej iloczyn kWh/h i ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie 
obowiązującej Taryfy OSD pomnożona przez stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 

11.7. Cenę brutto oferty stanowi suma wartości z kolumn 9 z wiersza „suma” z tabel nr 1-8 
wpisana w wyznaczonym wierszu formularza oferty.  

11.8. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłaty abonamentowej zostaną ustalone na okres 
ważności umowy dla całego zakresu zamówienia wraz z uwzględnieniem zmian 
opisanych w pkt 1.6 i 1.7  SIWZ i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  

11.9. Stawki opłat sieciowych gazu ziemnego podane w ofercie będą obowiązywały przez 
okres realizacji umowy, chyba że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe 
Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

11.10. Ceny brutto oferty oraz wartości netto i wartości brutto określone w formularzu 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. 

11.11. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11.12 Zamawiający informuje, że na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym jest częściowo zwolniony z płatności akcyzy wobec czego oferta powinna 
uwzględniać ceny paliwa gazowego zwolnionego z akcyzy. Informacja dotycząca 
zwolnienia z podatku akcyzowego znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ  dla każdego 
ppg osobno. 
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12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU 
OCENY OFERTY 

12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 
oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę 
zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w SIWZ, 
i podanej w formularzu ofertowym (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ ). 

L.p. Kryterium Opis Waga 
1. Cena oferty brutto Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia 
100% 

12.2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy 
Pzp.  

12.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

12.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

12.5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 
po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik 
zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w górę.  Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się 
będzie wg następującej zasady: 

C =      x 100 

Gdzie: 
C               ilość punktów, jakie otrzyma wybrana oferta w kryterium „cena”, 

C of. min.    najniższa cena oferty brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  
i   złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym 
etapie badania i oceny ofert, 

Cof. bad.           cena brutto oferty badanej. 

12.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria 
wyboru. 

12.7. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie 
Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie przedłoży dokumentów wymaganych 
przez zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp nie uzupełnienia, poprawi dokumentów czy oświadczeń w zakreślony terminie, 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie odrzucona. 
Zamawiający może w takim przypadku: 

12.7.1.  jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – 
unieważnić całe postępowanie, lub 

12.7.2.   dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub 
których Wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg ww. kryteriów 
oceny ofert i przeprowadzić ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami 
niniejszej siwz i ustawy Pzp. 
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13. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO  

13.1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

13.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

13.1.2.   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

13.1.3.  Wykonawcach,   których   oferty    odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
 a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

13.1.4.   Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów. 

13.1.5.   Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa  
w ppkt 13.1.1., ppkt 13.1.4  i ppkt 13.1.5  na stronie internetowej.  

13.3. Zamawiający zawiadomi o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez ich ponownej oceny chyba, że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

13.5.  Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:  

13.5.1.  Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które  
będą podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy,  
o ile wcześniej takiego dokumentu nie złożył. 

13.5.2. Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

13.5.3.  Przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej projekt umowy na 
kompleksową dostawę gazu z uwzględnieniem wszystkich zapisów 
wynikających niniejszej  z SIWZ.  

13.5.4.  Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę 
oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy. 

13.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 
zawiadomienie zostanie przesłane za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Pzp. 

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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15. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt 7) ustawy. 

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 

TREŚCI UMOWY: 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe dostarczenie i sprzedaż paliwa gazowego – 
gazu wysokometanowego o łącznym wolumenie dla zamówienia podstawowego  
w wysokości  4 002 664 kWh, ilość paliwa gazowego z uwzględnieniem prawa opcji 
wynosi:  4 803 198 kWh . 

2. Termin realizacji umowy: od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. , jednakże sprzedaż paliwa 
gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego  
w Załączniku nr 1 do Umowy  dla każdego ppg oddzielnie i po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

3. Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych. 

II. WARTOŚĆ UMOWY - WARTOŚĆ UMOWY I STAŁE ELEMENTY CENOTWÓRCZE.  

1. Wartość umowy zostanie wyliczona na podstawie załączonego wzoru:  

1.1. dla taryf 5.1 – zamówienie podstawowe: 

Nazwa opłaty 
jednostki 

miary ilość ppg ilość jm.  
cena 

jednostkowa 

wartość netto 
(kol 3 x kol. 4 

x kol. 5) 

Stawka 
podatku Vat 

Kwota 
podatku 
Vat w zł 

Wartość 
brutto 

(kol. 6 + 
kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Paliwo gazowe kWh     23,00   

Opłata - abonament za sprzedaż paliwa 
gazowego   

licznik x 
m-c     23,00   

Opłata sieciowa zmienna kWh     23,00   

Opłata sieciowa stała (ilość jednostek = 
ilość godzin w trakcie trwania umowy x 

moc umowna)   
kWh/h     23,00   

      suma   

1.2. dla pozostałych taryf – zamówienie podstawowe: 
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Nazwa opłaty jednostki 
miary 

ilość ppg ilość jm.  cena 
jednostkowa 

wartość netto 
(kol 3 x kol. 4 x 

kol. 5) 

Stawka 
podatku 

Vat 

Kwota 
podatku 
Vat w zł 

Wartość 
brutto 

(kol. 6 + 
kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Paliwo gazowe kWh     23,00   

Opłata - abonament za sprzedaż paliwa 
gazowego 

licznik x 
m-c 

    23,00   

Opłata sieciowa zmienna kWh     23,00   

Opłata sieciowa stała  licznik x 
m-c     23,00   

      suma   

 

Wartość umowy dla zamówienia podstawowego (bez prawa opcji) wynosi: 
………….….zł.   (stanowi suma wartości z kolumny 9 z wiersza „suma” wszystkich tabel 
dotyczących Zamawiającego). 

Słownie: ………………………………….. 

Przewidywane  wynagrodzenie  Wykonawcy  w  okresie  realizacji  Umowy  określone  
na  podstawie  cen zawartych w ofercie Wykonawcy łącznie z uwzględnieniem 
zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa gazowego oraz zwiększenia wartości 
usługi dystrybucji  paliwa wynikających  z prawa opcji wynosi ........................ złotych 
brutto. 

III.    OBOWIĄZKI WYKONAWCY:  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania terminowo wszelkich czynności i uzgodnień 
z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, poczynając od 
złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa gazowego.  

2. Łącznie z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego 
pełnomocnictwa w zakresie wskazanym w pkt. 1.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:  
1) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  
2) jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, Wykonawca oświadcza, że 

ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) 
właściwym dla siedziby Zamawiającego, obowiązującą w okresie trwania niniejszej 
umowy.  

IV.   WYNAGRODZENIE:  

1. Rozliczenie zobowiązań nastąpi na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego. 
Rozliczenia za kompleksową dostawę gazu ziemnego odbywać się będą na podstawie 
bieżących wskazań układu pomiarowego - rozliczeniowego (danych przekazywanych 
przez osd), w okresach rozliczeniowych wskazanych w bieżącej taryfie OSD, przy czym 
dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 na podstawie szacunkowego zużycia, zaś 
ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, 
która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego. 

2. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego 
zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa 
gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie 
dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia podstawowego nie stanowi ze strony 
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Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym 
razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy 

3. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 
zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i wartości dystrybucji 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% względem ilości podstawowej 
określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, 
spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.  

4. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego i tym samym wynagrodzenia 
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa  
w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa 
gazowego do 20% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość 
skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa 
gazowego oraz zwiększenia wartości usługi dystrybucji do punktów opisanych  
w Załączniku nr 1 do SIWZ w związku z dodaniem nowych punktów poboru gazu i/lub 
wnioskowaniem o podwyższenie parametrów dystrybucji. Prawo opcji jest uprawnieniem 
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji 
jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie 
skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.  

5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży i dystrybucji gazu 
ziemnego odbywać się będzie w okresach określonych w taryfie OSD według odczytów 
układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

6. Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez 
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu 
Zamawiającego.  

9. Faktury wystawiane winny być zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1 do 
Umowy  na odpowiedniego Nabywcę i Odbiorcę, w przypadku Odbiorcy innego niż 
Nabywca faktury winny być dostarczane na adres korespondencyjny Odbiorcy. Faktury 
winny zawierać rozliczenia punktów poboru według Odbiorców. Faktury wystawiane 
winny być dla każdego punktu poboru gazu oddzielnie, to jest na jednej fakturze ma 
widnieć rozliczenie tylko jednego punktu poboru. 

V.    KARY UMOWNE 

1. Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jakościowych Paliwa gazowego 
określonych w Rozporządzeniu systemowym oraz za niedotrzymanie przez Operatora 
standardów jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom przysługują bonifikaty 
ustalone w sposób i w trybie wynikający z Taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca 
jest przyłączony. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów 
jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom przysługują  bonifikaty w wysokości i na 
zasadach określonych w obowiązujących cennikach lub innych dokumentach 
sprzedawcy. 

2. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 
może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, 
naliczanych od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.  
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub 
rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie po uwzględnieniu wielkości zrealizowanych już dostaw i usług.  

4. W przypadku zaniechania/ zaniedbania ze strony Wykonawcy obowiązku 
powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przerwy w dostawach oraz pokryje 
wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do 
każdego punktu poboru.  

5. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary zgodnie z postanowieniami pkt 3 i 4 
kara zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu noty 
obciążeniowej, po uprzednim powiadomieniu o naliczeniu w/w kar. W przypadku 
niedotrzymania terminu Zamawiający potrąci karę z wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z niniejszej umowy. W wypadku niedotrzymania terminu określonego w 
niniejszym, kary określone w pkt 3 i 4 będą przez Zamawiającego potrącone w 
szczególności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z niniejszej 
umowy lub innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z 
Zamawiającym, gdy zajdą okoliczności przewidziane w pkt 3 i 4 na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

6. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

VI.   ZMIANY DO UMOWY  

1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych 
zmian w treści umowy, w zakresie: 

1.1. zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku 
ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą 
ze zmiany tej stawki, 

1.2. zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto, stawki abonamentowej brutto 
oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT, 

1.3. zmiany stawek opłat dystrybucyjnych gazu ziemnego określonych i zatwierdzonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Taryfach operatora,  

1.4. zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

1.5. zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących  
w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do 
umowy,  

1.6. zmiany parametrów usługi dystrybucji, 
1.7. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
1.8. zmian organizacyjnych płatnika, nabywcy, odbiorcy, 
1.9. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy  

w przypadku utracenia przez Zamawiającego praw do budynku/ lokalu/ obiektu, 
podwójnego fakturowania. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty dotyczące danego obiektu,  

1.10. dodania nowego punktu poboru gazu, 
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1.11. zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku, gdy późniejsze 
rozpoczęcie świadczenia usług wynikać będzie z terminów określonych  
w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, 

1.12. terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron 
umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia, 

1.13. w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży 
to koszty realizacji zadania) lub takich, które mogą mieć wpływ na niezakończenie 
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron, 

1.14. w stosunku do osób reprezentujących. 
2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian  

w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
2.1. stawki podatku od towarów i usług, 
2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

2.4. zasad    gromadzenia    i wysokości wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych,  
o których  mowa  w ustawie  z dnia  4 października  2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

2.5. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 18. VI ust.  2 pkt 2) Wykonawca 
składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokością minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 3) Wykonawca 
składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy o zamówienie publiczne 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 
pkt. 18. VI ust 2 pkt 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 18. VI ust.  2 pkt 3).  
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5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 4) Wykonawca 
składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy o zamówienie publiczne 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjęcia zasad gromadzenia    i wysokości  wpłat  
do  pracowniczych  planów kapitałowych,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  4 
 października  2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 
pkt. 18. VI ust.  2. pkt 4), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 4).  

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 2-4), na 
koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od 
dnia złożenia wniosków, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 3-5) oceni, czy Wykonawca 
wykazał rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje wnioski, o których mowa w pkt. 18. VI ust. 3-5, 
wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.   

8. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian 
wskazanych w pkt. 18. VI ust. 1 pkt 1)-4) oraz ust. 2. pkt 1), które to zmiany wchodzą 
automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 

9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 1), wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, 
o których mowa w pkt. 18. VI ust. 2 pkt 2)-4) oraz ich bezspornego udowodnienia. 

10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za 
wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 18. VI ust. 1 pkt 1)-4) oraz w ustępie 2 pkt 1), które 
to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 
10.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:    
10.2. zmiany numeru rachunku bankowego, na które Zamawiający winien przelewać 

wynagrodzenie Wykonawcy, 
10.3. zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie 

spełniała wymagania określone w SIWZ,  
10.4. zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych  

w rejestrach publicznych. 
11. Zmiana danych określonych w pkt. 18. VI ust. 10 pkt 1) powyżej wymaga aneksu,  

o zmianach danych określonych w pkt. 18. VI ust. 10 pkt 2) i 3) powyżej Strony będą się 
informować niezwłocznie w formie pisemnej. 

VII.  ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiający może odstąpić lub rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

1.1. Wykonawca utraci koncesję, umowę dystrybucyjną, inne uprawnienia lub zezwolenia, 
w wyniku czego nie będzie możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego o ww. 
okolicznościach,  

1.2. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. Wykonawca jest 
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zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego o likwidacji 
przedsiębiorstwa. 

1.3. W razie zaistnienia  istotnej zmiany  okoliczności  powodującej, że wykonanie  umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
2.1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;  
2.2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1);  
2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadku rozwiązania   umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.  
5. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 

30.06.2021 r. i nie wymaga wypowiedzenia. 
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.  

VIII. DANE OSOBOWE 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO (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 – dalej RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją niniejszej umowy. 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Oferta Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotowej umowy.  
2. W przypadku rozbieżności zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

wraz z załącznikami z zapisami umowy Wykonawcy oraz OWU nadrzędne będą zapisy w 
SIWZ wraz z załącznikami. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 
10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem przepisów  
art. 139-151 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

4. W przypadku stwierdzenia nieważności lub uchylenia poszczególnych zapisów umowy 
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych 
i Ustawy Prawo energetyczne, a pozostałe regulacje pozostają ważne i skuteczne.  

5. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny 
właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.  
Załącznik nr 1 do Umowy – wykaz ppg – tożsamy z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
Załącznik nr 2 do Umowy - KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO (opisana  
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w rozdziale II pkt 21 SIWZ). 
 

X.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 lub 14 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta  

i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana 
Goślina; 
1.1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac 

Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: 
inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 

1.2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego  
(Grupa E) dla Gminy Murowana Go ślina i 6. podmiotów wymienionych w siwz, 
w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.” , oznaczonego nr referencyjnym 
sprawy: ZP.271.4.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym; 

1.3. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;   

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia  
14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 

1.5. obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Pzp;   

1.6. w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.7. posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: 
1.8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/ 

Państwa dotyczących; 
1.8.1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa 

danych osobowych*; 
1.8.2. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   

1.8.3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.9. nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  
    o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może  
    naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp. 

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

19.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
19.4.2. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
19.4.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
19.4.4. odrzucenia oferty odwołującego; 
19.4.5. opisu przedmiotu zamówienia; 
19.4.6. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

19.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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19.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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. 

19.11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

19.11.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, 

19.11.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił   
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.  

19.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

19.14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie  
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 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. 

19.15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

19.16. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  
Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

19.17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub  
o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

19.18. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

20. INFORMACJE DODATKOWE  

20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
20.2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich. 
20.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
20.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 
20.5. Wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty w przypadku złożenia 
oferty niepodlegającej odrzuceniu, złożonej w postępowaniu, które podlega 
unieważnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

20.6. Udostępnianie dokumentacji postępowania: 
20.6.1. protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;  

20.6.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek; 
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20.6.3. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane; 

20.6.4. udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 

a) nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

b) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

c) w przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, 
jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych 
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający 
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione; 

d) bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może 
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

e) zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W 
wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający 
udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo 
w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
21. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta  

i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana 
Goślina; 
21.1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac 

Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: 
inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 

21.2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego  
(Grupa E) dla Gminy Murowana Go ślina i 6. podmiotów wymienionych  
w siwz, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. ” , oznaczonego  
nr referencyjnym sprawy: ZP.271.4.2019, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonym; 
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21.3. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;   

21.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres 
zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi 
szczegółowymi przepisami prawa; 

21.5. obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Pzp;   

21.6. w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

21.7. posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: 
21.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana/Państwa dotyczących; 
21.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa 

danych osobowych*; 
21.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   

21.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

21.8. nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 
21.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
21.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 
21.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

22. PRZEPISY PRAWNE 

22.1. W prowadzonym postepowaniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy  
prawa, w szczególności: 

22.1.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wraz z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi. 

22.1.2. Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
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systemu gazowego, Rozporządzenie Ministra Energii  z dnia 15 marca 2018 
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. 

22.1.3. Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1025 ze zm.). 

22.2. W sprawach  nieuregulowanych niniejszy postępowaniem mają zastosowanie pozostałe  
aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2a – Kalkulator 
Załącznik nr 3 – Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 
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