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Gmina Kamienica      Kamienica,  dnia 08.09.2020 r. 

34 – 608 Kamienica 420 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa  

i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica 

nr sprawy: ZP.271.4.2020 

 

 

I. Zamawiający: 

1. Gmina Kamienica reprezentowana przez Wójta Gminy Kamienica wyznaczona w trybie art. 16 

ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (ustawa Pzp) (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843),  jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia niniejszego 

postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: 

1) Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 490 

2. Adres zamawiającego:  Kamienica 420  

Kod Miejscowość:                  34-608 Kamienica 

Telefon:                   183323004, 183323025 

Faks:     183323051 

Adres strony internetowej:  www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl 

Adres poczty elektronicznej:  gmina@kamienica.org.pl, przetargi@gminakamienica.pl  

Godziny urzędowania:  7:30 do 15:30 

 

II. Tryb postępowania: 

1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1126) 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453) 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malopolska.pl/bip/kamienica
http://www.kamienica.net.pl/
mailto:gmina@kamienica.org.pl
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III. Przedmiot zamówienia 

1. Nazwa zadania : Dostawa  i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica 

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E) w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo energetyczne”, 
obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego w okresie od 
15.10.2020 r. do 31.12.2021 r. z podziałem na następujące części: 
 
Część 1 Dostawa i  dystrybucja gazu dla Gminy Kamienica 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby 
Zamawiającego do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (punktach poboru): 
1) Budynek  Hali sportowej w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 985 
2) Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 417 
Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich punktów poboru) wynosi:  
437 715 kWh. 

  

Część 2 Dostawa i dystrybucja gazu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby 
Zamawiającego do instalacji znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, 34 
– 608 Kamienica 490. Przewidywane zużycie paliwa gazowego wynosi: 996 876 kWh 
 
3. Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego (łączna oraz dla poszczególnych punktów 
poboru) może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania umowy. Ilość ta 
ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w żadnym wypadku nie 
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen 
jednostkowych określonych w ofercie i ilości faktycznego zużycia paliwa gazowego w 
poszczególnych punktach poboru. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na 
podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD), odrębnie dla każdego punktu poboru. 
4. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami 

jakościowymi obsługi odbiorców.  
5. Zamawiający informuje, iż  w wyniku przeprowadzania przedmiotowego postępowania zostanie 

zawarta pierwsza umowa na dostawę i dystrybucję gazu.  
6. Dostarczanie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, określającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia 
usług przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie 
z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę Prawo 
energetyczne  i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.  
7. Na koszt przedmiotu zamówienia składa się: 

1) opłata za zużycie (sprzedaż) gazu ziemnego, 
2) opłata abonamentowa,  
3) opłata dystrybucyjna stała, 
4) opłata dystrybucyjna zmienna. 
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8. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia 
niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie umowy umożliwiające rozpoczęcie 
świadczenia w terminie określonym w pkt V SIWZ.  
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi 
dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 
rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 do SIWZ- dla części nr 1, 6.2. do 

SIWZ- dla części nr 2  oraz Istotne dla stron postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7.1 i 7.2 

do SIWZ oraz warunki przyłączenia do sieci gazowej poszczególnych budynków. 

10. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

09123000 – 7 Gaz ziemny 

09120000 – 6 Paliwo gazowe 

62510000 – 8 Przesył gazu 

65200000 – 5 Przesył gazu i podobne usługi   

11. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 

12. Oferty częściowe  

Zamawiający przewiduje składanie następujących ofert częściowych: 

1) Dostawa i dystrybucja gazu dla Gminy Kamienica 

2) Dostawa i dystrybucja gazu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy 

13. Jedna oferta od jednego Wykonawcy: 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14. Oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  

16.  Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych do oferty. 

17. Zamawiający nie dopuszcza i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 

1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od dnia 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r. (dla 

wszystkich części zamówienia) jednak sprzedaż paliwa gazowego będzie realizowana  nie 

wcześniej niż po zamontowaniu gazomierzy. 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu  i wymagania określone przez Zamawiającego w 

niniejszej SIWZ. 
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6.2. Warunki udziału w postępowaniu: 

6.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

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

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), 

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw 
gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) – w 
przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  
lub 

aktualną zawartą umowę lub promesę zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych na obszarze na którym znajduje się 
miejsce dostarczania gazu – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej. 

6.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w 

tym zakresie. 

6.2.3. Zdolności techniczne  lub zawodowe - Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

6.3.1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

6.4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w pkt. 6.2.1 spełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(składających ofertę wspólną). Wykonawca nie może polegać na kompetencjach lub uprawnieniach 

podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej 

reglamentacji (koncesja, zezwolenia, licencja). 

VII PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

7.2 Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 1 pzp, wykluczy również z postepowania o 

udzielenie zamówienia 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 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2344). 

7.3 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 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 
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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. 

7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

7.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1 Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonana oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składnia ofert Oświadczenia, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu,  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.3 Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.  

8.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z wykonawców z 

osobna. 

8.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.6 Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 
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a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz  

b) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: 

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw 

gazowych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) – w przypadku 

Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub  

- aktualnej umowy lub promesy zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 

świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu 

ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.  

lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

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

należy przedłożyć: Odpis 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. 

Chyba, że Wykonawca wskaże w pkt. 15 Formularza oferty dostępność tego dokumentu w formie 

elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i 

Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub 

https://prod.ceidg.gov.pl/ ). 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych - Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.6 ppkt. 2 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go 

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, z uwzględnieniem terminów ich 

ważności. 

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. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć 

wraz z ofertą: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia  

8.7 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. 

8.8 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt. 8.2, 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 

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.  

8.9 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może 

je uzyskać 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.700 z późn. zm.) 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym 

wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń 

lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

8.10 Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń zawierających 

stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.  

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

 

IX INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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9.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

9.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 

9.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o 
którym mowa w pkt 8.2. SIWZ. 

9.5 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6 ppkt 2 SIWZ. 

9.6 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

9.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

pkt. 9.1 SIWZ 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

10.2 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w pkt 14 Formularza oferty, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm Podwykonawców. 

10.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

10.4 Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje 
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na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

10.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

10.5 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

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

Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie 

ponadto Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem.  

11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

i ust. 5 pkt 1 Pzp, w tym celu każdy z nich musi złożyć Oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

11.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców. 

11.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 

Wykonawców z osobna.  

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 147 i 615). 

12.2 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. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
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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. 

12.3 W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

12.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Poprzez przekazanie 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zamawiający rozumie, tylko i wyłącznie przekazanie skanu dokumentu, który został 

sporządzony w formie pisemnej.  

12.5 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

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

12.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

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

terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

12.8 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 12.7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.10 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 12.7. 

12.11 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

12.12 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl   

12.13 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 - w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Dominika Kuziel, tel. 183323004 wew. 35, e- mail: przetargi@gminakamienica.pl  

- w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Łucja Jawor, tel. 183323004 wew. 34, e – mail: lucja.j@kamienica.org.pl 

XIII WADIUM 

13.1 Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium  

XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://www.malopolska.pl/bip/kamienica
http://www.kamienica.net.pl/
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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14.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

14.4 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.  

14.5 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

15.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

15.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ – wg wzoru Formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty dla których Zamawiający określił 
wzory jako załączniki do SIWZ, należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opis 
kolumn i wierszy.  

15.6 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

15.7 Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) 
oraz niżej wymienione i wypełnione dokumenty: 

1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg. wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

3) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – dotyczy 
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 

4) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale 
lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

15.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 
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15.9 Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób 
trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co 
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

15.10 Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – 
także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/y upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

15.11 Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie 
wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty 
Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty 
(reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub 
jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwanie Wykonawcę do złożenia 
stosownego pełnomocnictwa. 

15.12 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 

15.12 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 

nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:  

10. Oferta Dostawa  i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica 

Nie otwierać przed 17.09.2020r. godz. 10:15 

UWAGA: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierska kopertę zewnętrzną należy opisać w 

ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi 

wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w 

niniejszym punkcie. 

15.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to 

musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

15.14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 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. 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.) nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w 

odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
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udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1 Oferty należy składać do 17.09.2020 r.  do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienica 

34-608 Kamienica 420  

Pokój nr 12 (sekretariat) 

16.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 

składania ofert. 

16.3 Oferty zostaną otwarte dnia: 17.09.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienica 

34-608 Kamienica 420 

Pokój nr 18 (sala konferencyjna) 

16. 4  Otwarcie ofert jest jawne. 

16.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.6 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. 

16.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl 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. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1 Cenę oferty za wykonanie zamówienia należy podać w Formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ i należy wyliczyć ją w oparciu o kalkulację zamieszczoną w Formularzu 

oferty. W kalkulacji należy podać dla poszczególnych budynków/punktów poboru następujące ceny 

jednostkowe netto: za gaz ziemny - za 1 kWh, opłatę dystrybucyjną ziemną – za 1kWh, opłatę 

abonamentową – za 1 miesiąc, opłatę dystrybucyjną stałą – za 1 (kWh) za h. Podane ceny 

jednostkowe przemnożyć przez szacowane ilości wskazane przez Zamawiającego, zsumować 

wartości netto (odrębnie dla każdego budynku/punktu poboru), a następnie do łącznej wartości 

netto (sumy netto) doliczyć podatek VAT i w ten sposób obliczyć wartość brutto stanowiącą 

jednocześnie cenę oferty, która wykorzystana będzie do porównania złożonych ofert. Ceny 

jednostkowe netto posłużą do rozliczania stron na etapie realizacji zamówienia i pozostaną stałe w 

całym okresie obowiązywania umowy. 

17.2  Cenę jednostkową netto za gaz ziemny w zł należy podać bez podatku akcyzowego. 

Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie na mocy przepisów prawa w tym m.in. ustawy Prawo 

energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym, do płacenia podatku akcyzowego zostanie on 

doliczony na fakturze do ceny gazu ziemnego.  

http://www.malopolska.pl/bip/kamienica
http://www.kamienica.net.pl/
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17.3 W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) w zapisie liczbowym i słownie. Zaokrąglenia cen 

w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 

przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia 

cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

17.4 Zamawiający dopuszcza możliwość podania cen jednostkowych z dokładnością do czterech lub 

pięciu miejsc po przecinku (kolumna nr 4 kalkulacji cenowej zamieszczonej w Formularzy oferty). 

Ceny te będą wiążące w całym okresie obowiązywania umowy. Pozostałe ceny należy podawać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasady opisanej w pkt 17.3 SIWZ (kolumna 5 

kalkulacji cenowej zamieszczonej w Formularzu oferty tj. wartości netto, razem netto i razem brutto 

dla wszystkich budynków).  

17.5 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją przetargową oraz 

przy zastosowaniu polskich norm. Cena winna obejmować elementy których wykonanie niezbędne 

jest dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie stosowane 

przez sprzedawców paliwa gazowego opłaty dodatkowe. Cena winna również uwzględniać 

ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty oraz wszelkie koszty związane z terminowym i 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi 

przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT oraz opłatę za obsługę i rozliczenie 

odbiorców. Cena winna obejmować również wszelkie koszty związane ze zmianą sprzedawcy.  

17.6 Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflacje. 

17.7 Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen, 

materiałów, usług czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w całym wykonywania 

przedmiotu umowy.  

17.8 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach 

obcych. 

17.9 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 w pkt 

2 Formularza oferty, 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. 

17.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Wybór oferty dla każdej z części zamówienia zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w 

niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: 

Cena – 100%  
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18.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

                |W
min

| + 1  

C = ----------------------------------  x 100 pkt x 100% 

               |W
min

| + 1 + |W
min 

- W
b
|  

 

W
min

 – oferta najkorzystniejsza 

W
b – oferta badana 

18.2 Każda część zamówienia będzie oceniania osobno. 

18.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdej z części zamówienia osobno.  

18.4. Punkty uzyskane w ramach kryterium oceny stanowić będą końcową ocenę oferty. Oferta 
która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością przyznanych punktów.  

18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

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

18.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(tj. Dz.U. 2018 poz. 2177); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

18.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
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18.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18.10. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane w niej kryteria oceny ofert. 

19.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na 

stronie internetowejwww.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl informacje, o 

których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

20.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem lub telefonicznie. 

20.3 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

20.4 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje 

niezbędne do wypełnienia treści umowy a nie wynikające z treści oferty. 

20.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wykazać, ze osoba/y reprezentująca 

Wykonawcę jest umocowana do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.  

20.6 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20.7 Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 

umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie posiadać i przedłożyć Zamawiającemu: 

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw 

gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub  

2) aktualną zawartą umowę z OSD na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych na obszarze na 

którym znajduje się miejsce dostarczania gazu (dotyczy Wykonawcy legitymującego się w celu 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej umową z OSD lub promesą zawarcia 

umowy z OSD).  

20.8 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a 

ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 

93 ust. 3 ustawy Pzp. 

http://www.malopolska.pl/bip/kamienica
http://www.kamienica.net.pl/
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO  TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY. 

22.1 Zamawiający zawrze jedną umowę dla wszystkich punktów poboru/budynków łącznie, 

natomiast rozliczanie będzie dokonywane dla każdego punktu poboru/budynku oddzielnie. 

22.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

będzie w terminie do 7 dni od dnia przekazania powiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy 

przygotowanej indywidualnie dla Zamawiającego, pozbawionej zapisów przeznaczonych dla 

odbiorców indywidulanych. Projekt umowy musi być zgodny z treścią SIWZ i treścią złożonej 

oferty oraz ustawą Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Pozostałe 

zapisy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

22.3 Po akceptacji treści projektu umowy, Wykonawca przygotuje umowę i przedłoży do podpisu 

gotową do realizacji umowę. 

22.4 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 7 do 

SIWZ – Istotne postanowienia umowy.   

22.5 W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje katalog zmian, na które 

może wyrazić zgodę, co nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach 

określonych w pkt V załącznika nr 7.1 i 7.2  do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 

22.6 Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności takiej 

zmiany.   

22.7 Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 

wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany, jej uzasadnienie. Zamawiający 

przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

24.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

24.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 
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24.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

24.6 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. 

24.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

24.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

24.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, 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 (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1481) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

XXV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420; 

 osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony 

danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Dostawa  i dystrybucja  

gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica nr ZP.271.4.2020  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;   
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO. 

XXVI POZOSTAŁE INFORMACJE 

26.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

zał. nr  1 – Formularz OFERTY  

zał. nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  

zał. nr 3  - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  

zał. nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

zał. nr 5 – Projekty umowy  

zał. nr 6.1  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1,  

zał. nr 6.2  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2  

zał. nr 7.1  - istotne dla stron postanowienia umowy dla części nr 1 

zał. nr 7.2  - istotne dla stron postanowienia umowy dla części nr 2 

- warunki przyłączenia do sieci gazowej poszczególnych budynków 

 

     Zatwierdził      

Kamienica, dnia: 08.09.2020 r. 

                                                                                 dr Władysław Sadowski 

       Wójt Gminy Kamienica  

 


