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Zamawiający:  
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8,   
48-100 Głubczyce  

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ") 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Kompleksowa dostawa (sprzeda ż i dystrybucja)  
gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) 
do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach 

   
wg normy:  
PN-C-04750: (grupa E) Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania,  
PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 
(o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 ………..………………………… 

Zatwierdzam  
 
 
 
 

Głubczyce, sierpień 2017r. 
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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj ącego 
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8,  
48-100 Głubczyce, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000012692, 
posiadające NIP 748-13-83-997 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 045 500,00zł 
tel. 77 485 2242   
e-mail: sekretariatl@gtbs.eu   
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.gtbs.eu 
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od: 7:00 - 15:00. 

 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Tryb udzielenia zmówienia 
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej także 
„Pzp” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi. 

2) Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: GTBS-I/1/2017. 
3) Nazwa nadana zamówieniu: Kompleksowa dostawa (sprzeda ż i dystrybucja) gazu ziemnego 

wysokometanowego typu E (GZ-50) do kotłowni przy ul . Olimpijskiej 1 w Głubczycach. 
 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E (GZ-50) do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze średnicy 63mm 
PE, punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego: 306127 Głubczyce, gazociąg źródłowy średnicy 
110mm PE, ciśnienie paliwa gazowego w gazociągu źródłowym: minimalne 80,00kPa, maksymalne 
350,00kPa. Moc przyłączeniowa 180 m3/h, moc umowna 130m3/h (1426kWh/h) dla potrzeb kotłowni 
pracującej w sezonie grzewczym, usytuowanej przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach. 

2) Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
- przedmiot główny: Gaz ziemny 09.12.30.00-7 
- przedmioty dodatkowe: przesył gazu i podobne usługi 65.20.00.00-5. 

3) Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania: 
a) Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie umownym: 332 400m3   3 647 

092kWh) 
b) Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku 

kalendarzowego, w ilości: 
 

 

4) Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 

 
Miesiąc 

 

prognozowane zużycie 
gazu ziemnego w 
poszczególnych 

miesiącach każdego 
roku [m3] 

prognozowane zużycie 
gazu ziemnego w 
poszczególnych 

miesiącach każdego 
roku [kWh] 

styczeń 31 000,00 340 132 
luty 25 500,00 279 786 

marzec 23 200,00 254 550 
kwiecień 14 000,00 153 608  
maj 4 500,00 49 374  
czerwiec 0 0 
Lipiec 0 0 

sierpień 0 0 
wrzesień 4 000,00 43 888 
październik 12 000,00 131 664 
listopad 22 000,00 241 384 
grudzień 30 000,00 329 160 
 razem 166 200,00 1 823 546 
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Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. 
5) Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości 

odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej 
prognozy jej zużycia. 

6) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. 

7) Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia 
umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu zgodnie z obowiązującym 
prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

9) Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej OSD 
określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. 

10) Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową do dnia 31.12.2017r. 
 

2. Charakterystyka gazowa obiektu: 
1) Grupa przyłączeniowa - podmiot deklarujący pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h w 

przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy 
2) Grupa taryfowa – w zakresie dostarczania paliw: W-6, w zakresie dystrybucji paliw:  W-6.1  
3) Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – kotłownia przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach 
4) Cel wykorzystania paliwa gazowego: opałowy (w sezonie grzewczym) 
5) Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy - 1000 kW - 2 szt. 
6) Moc przyłączeniowa: 180 m3/h. 
7) Moc umowna: 130 m3/h. (1426 kWh/h) 
8) Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E 

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania, PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu 
dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. 

9) Układ pomiarowy: gazomierz rotorowy G-25 – własność Operatora 
10) Operator Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa  

3. Zamawiaj ący  nie jest  zwolniony z akcyzy.  
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w 

art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający preferuje osobiste wykonanie zamówienia, jednakże nie eliminuje możliwości powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom. 
6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zmówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu 
zamówienia. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia 
1) Umowa kompleksowa (dostawa i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) 

zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2019 (okres 24 m-cy). 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści zawodowej, o ile 

wynika  to z odr ębnych przepisów  – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
-  posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 
ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
-  posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców 
będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 
zakresie spełnienia tego warunku,  

c) zdolno ści technicznej lub zawodowej  – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
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ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej 2 dostawy  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na łączną 
kwotę nie mniejsz ą niż 300 000,00 zł. brutto ka żda i załączy dowody określające czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne 
doświadczenie. 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.    
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa 
powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z 
pełnomocnikiem. W/w pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 2). 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.    
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA W AR T. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, 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 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 
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 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub  rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  
zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust. 1 pkt 1–4, ustawy PZP co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że 
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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. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy PZP, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, 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. 
Przepisu zdania pierwszego 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. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5   
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w post ępowaniu, Wykonawca 

zobowi ązany jest zło żyć następuj ące oświadczenia i dokumenty: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 

1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 
do SIWZ.  

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzaj ące ich 
należyte wykonywanie powinny by ć wydane nie wcze śniej ni ż 3 miesi ące przed 
upływem terminu składania ofert  - co najmniej 2 dostawy  odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia na łączną kwotę nie mniejsz ą niż 300 000,00 zł. 
brutto ka żda - załączniki nr 4  SIWZ; 

c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 
ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

d) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 
ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców 
będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenie – załącznik nr 8 SIWZ. 

 
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 u st. 5 pkt 1, 2,4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie ń publicznych. Wykonawca zobowi ązany 
jest przedło żyć: 
a) Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22, ust. 5 pkt 1, 4-8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podpisane przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

b) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, składa każdy Wykonawca 
oddzielnie. 
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3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyko nawcy z udziału w post ępowaniu 
zamawiaj ący żąda przedło żenia nast ępuj ących dokumentów: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1.3): 
1) pkt a)-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzyw- nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
3. Dokumenty, o których mowa pkt. VI.2. lit. b). powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.2 lit. a), 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4. 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. VI.2. 
zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia n a stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje  Zamawiaj ącemu o świadczenie o 
przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w załączniku 
nr 5 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7. 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. 

8. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z 
nich. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

10. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
 
 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drog ą elektroniczn ą. 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2017r poz. 1219), każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną podane przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. 

5. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za 
skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

6. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na adres: Głubczyckie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. u l. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce.  

7. Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na adres: sekretariat@gtbs.eu i/lub 
cieplo@gtbs.eu   

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie przedmiotu 
zamówienia i procedury przetargowej: Stanisława Zapotoczna Adres poczty elektronicznej: 
cieplo@gtbs.eu  Numer tel. 77 485 22 76 wew. 23. 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOW EJ. 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy ramowej o której mowa w art. 99 i nast. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 
X. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
 

XI.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KT ÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 
6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWI EŃ PUBLICZNYCH  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 
6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty załącznik nr 1  do umowy. 
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym (długopisem lub 

nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub 
czytelnie imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania. 

5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w 
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 

6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) 
podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki mogą być dokonane 
jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Oferta musi 
obejmować całość zamówienia. 

8. Zaleca się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej 
były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego 
na pierwszej stronie oferty. 

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do 
oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający, na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12. Wykonawca do oceny ofert dostarczy: 
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ, 
2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

4) dokumenty wymienione w pkt VI. niniejszej SIWZ,  
5) parafowane istotne postanowienia umowy, jako akceptacja ich treści, które zostaną wprowadzone 

do treści umowy kompleksowej,  
6) umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na 

obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie 
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub promesę jej zawarcia - załącznik nr 8 do SIWZ. 

7) Wszystkie załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt. XXIV.  
Wykonawca, którego załączniki nie dotyczą, w treści załącznika wpisuje „nie dotyczy”.   

XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFE RT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Głubczycach na adres: 
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spó łka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 
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Głubczyce, pokój nr. 18 (sekretariat). 
2. Ofertę należy opakować w kopertę i opisać: Kompleksowa dostawa (sprzeda ż i dystrybucja) gazu 

ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)do kotłowni  przy ul. Olimpijskiej 1 w 
Głubczycach 
Nie otwiera ć przed dniem 11.09.2017 r. o godz. 11:15”. 

3. Koperta powinna być należycie zabezpieczona przed celowym lub przypadkowym otwarciem  
4. Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2017 r. o godzinie 11:00.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Zamawiającego mieszczącej się w Głubczycach przy                                  

ul. Pocztowej 8,  dnia 11.09.2017 r. o godz. 11:15. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod 
10. warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składanie ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowaniem napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do 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. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

Oferent nie mo że wycofa ć oferty i wprowadzi ć zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert . 

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania i uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W ofercie 
należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą należny 
podatek VAT w dniu składania ofert. 

2. Jednostkowa zryczałtowana cena netto powinna być wyrażona w jednostkach opisanych w 
formularzu oferty i podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku [0,0000]. Opłaty handlowe 
oraz ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty należy wliczyć w jednostkową zryczałtowaną cenę 
netto.  

3. Wartość musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto. 
5. W postępowaniu nie są przewidziane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone w 

walutach obcych. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w PLN. 
6. 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
9. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915 ze zm.). Podatek VAT należy naliczyć 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
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1221). 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSO BU OCENY OFERT: 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe: 
 
C1 cena brutto oferty - 100 % 

Kryterium C: 

Przy ocenie kryterium oceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 
C = Cmin / Cn x 100 x 100% 
Gdzie: 
C - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium  
C min - najniższa cena brutto oferty  
C n - cena brutto rozpatrywanej oferty 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku 

1. Za ofert ę najkorzystniejsz ą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który uzyska naj wyższą liczb ę 
punktów.  

2. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego 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. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia zamieszczając informacje, o których mowa w art. 92 ustawy PZP   
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych . 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych . 

4. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
5. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest: 

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

b) w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością - w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość 
kapitału zakładowego spółki, przedłożyć Zamawiającemu, w celu potwierdzenia odpowiedniego 
umocowania do podpisania umowy uchwały wspólników lub umowy spółki – chyba, że umowa 
spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1578 z późniejszymi 
zmianami). 

6. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w ust. 5, Zamawiający będzie 
traktował jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas 
skorzystać z uprawnień określonych w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, tzn. wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia: kompleksową dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego typu E, Zamawiający nie przedstawia projektu umowy, ponieważ umowy na tego 
rodzaju dostawy są umowami standardowymi. Zamawiający wymaga aby proponowana umowa 
kompleksowa zawierała wszystkie elementy i nie gorsze warunki niż wynikające z ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz spełniała warunki 
wynikające z SIWZ i załączników do niej. Ustala się, że umowa zawarta z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawierać będzie ponadto istotne postanowienia - jako warunek 
konieczny zawarcia umowy. Niedostosowanie treści umowy do wymagań Zamawiającego będzie 
traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od jej zawarcia. Istotne postanowienia umowy, które należy 
uwzględnić w treści umowy standardowej zawiera załącznik nr 7 SIWZ.  

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy                  
z uwzględnieniem istotnych postanowie ń umowy .  

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją istotnych postanowie ń umowy . 
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Wykonawcom, a także  i innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego  przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. 
3. Zamawiający w razie potrzeby wystąpi o przedłużenie terminu ważności ofert. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

XXI. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na 
formularzu oferty. 

3. Brak wskazania przez Wykonawcę, które części postępowania zamierza powierzyć podwykonawcom, 
oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje, iż zamierza wykonać zamówienie osobiście. 

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

XXII. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w 

art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych . 
 

XXIII. DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów 

składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
zostanie doręczona wszystkim oferentom. W razie potrzeby zamawiający przedłuży termin składania 
ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych 
wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferentów 
odnośnie wcześniej ustalonego terminu do składania ofert będą przyporządkowane nowemu 
terminowi. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
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interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI 
Dokumenty, załączniki i druki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według 
warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich 
zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, 
wpisuje on „nie dotyczy”. 
Załączniki SIWZ 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw 
5. Załącznik nr 5 informacja o przynależności do grupy kapitałowej  
6. Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy 
7. Załącznik nr 8 Oświadczenie o posiadaniu umowy dystrybucji lub promesa jej zawarcia 

 


