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Znak sprawy: ZP.271.8.2021      Kamienica, dn. 29.10.2021 r. 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie art. 275 
pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  
(wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp) 
 
 
Nazwa zamówienia:  Dostawa  i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica 
 
 
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł. oraz poniżej równowartości kwoty 5 350 000 

euro określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP  o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 11 września 
2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Kamienica 
Regon:     491892274 
NIP:      7371193876 
Adres zamawiającego:   Kamienica 420  
Kod Miejscowość:    34-608 Kamienica 
Telefon:     183323004, 183323025 
Faks:      183323051 
Adres strony internetowej:   https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
Adres poczty elektronicznej:  gmina@kamienica.org.pl, przetargi@gminakamienica.pl  
Godziny urzędowania:   7:30 do 15:30 
 
Zamawiający Gmina Kamienica działa w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp 
w imieniu własnym i na rzecz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica: 

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

2) Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Matejki w Kamienicy , Kamienica 343, 34-608 Kamienica 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
2.2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu do budynków Gminy Kamienica w Kamienicy i 
dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica. 

Wspólny Słownik Zamówień: 09123000-7 - Gaz ziemny, 09120000-6 - Paliwa gazowe, 65210000-8 - Przesył 
gazu, 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi  
1. 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 2020 r. poz. 833 
ze zm.) zwana dalej „Prawo energetyczne”, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby 
Zamawiającego w okresie: 
 a) od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (miejscach 
odbioru): 
Gmina Kamienica: 
Budynek hali sportowej w Kamienicy, Kamienica 985, 34 – 608 Kamienica  
Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, Kamienica 417, 34 – 608 Kamienica 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy  w Kamienicy, Kamienica 490, 34 – 608 Kamienica 
b) od 01.12.2021 r. do 31.12.2022 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (miejscach 
odbioru): 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy, Kamienica 343, 34 – 608 Kamienica   
Zamawiający informuje, iż  w wyniku przeprowadzania przedmiotowego postępowania zostanie zawarta 
pierwsza umowa na dostawę i dystrybucję gazu do wskazanego powyżej punktu poboru.  
2. Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi:  1 027 140 kWh. 

3. Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego (łączna oraz dla poszczególnych miejsc odbioru) 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 miejscach odbioru. 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 miejsca odbioru. 

4. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi 

odbiorców.  

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
mailto:gmina@kamienica.org.pl
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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5. Dostarczanie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy generalnej oraz na podstawie 

umów szczegółowych, określających postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług przesyłu i 

dystrybucji paliwa gazowego (umowy kompleksowe) i będzie wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, 

w szczególności na warunkach określonych przez Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawcze do tej 

ustawy.  

6. Na koszt przedmiotu zamówienia składa się: 

- opłata za zużycie (sprzedaż) gazu ziemnego, 

- opłata abonamentowa,  

- opłata dystrybucyjna stała, 

- opłata dystrybucyjna zmienna. 

7. Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało ewentualne wypowiedzenie umowy kompleksowej 

zawartej na czas nieokreślony oraz terminowe dokonanie wszelkich czynności i uzgodnień z OSD, niezbędnych 

do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy 

na sprzedaż paliwa gazowego. 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia niezbędnych 

formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające rozpoczęcie świadczenia w 

terminie określonym w pkt 5 SWZ. Zamawiający przekaże wszelkie brakujące dane do uzupełnienia wniosków 

zmiany Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany 

Sprzedawcy ponosi Wykonawca.  

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. 

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Projektowane 

postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ. 

3.2 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

Powody niedokonania podziału zamówienia na części: nie dokonano podziału zamówienia na części, gdzie 

częścią mogłaby być dostawa i dystrybucja gazu do budynków należących do Gminy Kamienica czy danej 

jednostki organizacyjnej, ponieważ taki podział zamówienia na części nie niósłby za sobą żadnych korzyści 

ekonomicznych dla Zamawiających oraz nie wpłynąłby na jakość wykonywanego zamówienia. 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

3.4 Miejsce realizacji:  

1) Budynek hali sportowej w Kamienicy, Kamienica 985, 34 – 608 Kamienica  

2) Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, Kamienica 417, 34 – 608 Kamienica 

3) Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, Kamienica 490, 34 – 608 Kamienica 

4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Kamienica 343, 34 – 608 Kamienica   

 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 

8 USTAWY PZP. 

4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  
1) od dnia 01.01.2022 r. przez okres 12 miesięcy dla punktów poboru 
- Budynek hali sportowej w Kamienicy, Kamienica 985, 34 – 608 Kamienica  
- Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, Kamienica 417, 34 – 608 Kamienica 
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, Kamienica 490, 34 – 608 Kamienica   
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2) od dnia 01.12.2021 r. przez okres 13 miesięcy dla punktów poboru: 

1) Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Matejki w Kamienicy, Kamienica 343, 34 – 608 Kamienica,   

jednak sprzedaż paliwa gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż po ewentualnym, skutecznym 
wypowiedzeniu obowiązującej umowy kompleksowej lub po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. 
 
6. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

określonych w pkt 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej 

SWZ. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 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 2020 r. poz. 833 ze 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 2020 r. poz. 833 ze zm.) –  

w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  

lub 
aktualną zawartą umowę 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. 

3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4 Zdolność techniczna lub zawodowa 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 
zamówienie obejmujące dostawę i dystrybucję gazu ziemnego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 
zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 
 
Przez wartość zamówienia Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych zamówień obejmujących 
dostawę i dystrybucję gazu ziemnego w ramach jednej umowy. Przez jedno zamówienie Zamawiający 
rozumie sumę dostaw i dystrybucji gazu ziemnego w ramach jednej umowy. 

6.3 W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenie spełniania warunku 

udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny 

ofert dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 

określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 



 

 Strona: 5/15 

6.4 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 

że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2 Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

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

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

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7.3 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 

7.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp. 

7.5 Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 

wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 
7.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
8 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

8.1 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 podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 

118–123 ustawy Pzp. 

8.2 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

8.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, zobowiązany 

jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi 

potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.  

8.5 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt 7 niniejszej SWZ. 

8.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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8.7 Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

8.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

9 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

9.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

9.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu oferty w pkt 14, części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, 

jeżeli są już znani. 

9.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy 

dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem. W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania, 

Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej.  
10.2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

10.3  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 SWZ. 

10.4  Warunek dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

którym mowa w pkt 6.2. ppkt 2 SWZ, jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.   

10.5  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 11.2. ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

10.6  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

10.7  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 

11 INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

11.1 Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych 

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 

11.2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczania oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa 

każdy z wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.5 SWZ. 

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 

określonych w pkt 8.2 SWZ. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ 

lub inny podmiotowy środek dowodowy – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach na zasadach określonych w pkt 8.3 SWZ.  

4) Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia na zasadach określonych w pkt 10.6 SWZ. 

5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, ze osoba działająca 

w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

6) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 ppkt 5 SWZ, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

11.4 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 ppkt 5 SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa 

lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

11.5 Zapis w pkt 11.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.6 Zapis w pkt 11.2 ppkt 5, pkt 11.3 oraz pkt 11.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 

imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.   

11.7 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

11.8 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O 

ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

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 2020 r. poz. 833 ze zm.), 

b) 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 2020 r. poz. 833 ze zm.) – dotyczy Wykonawców będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej albo podpisaną, aktualną umowę z OSD na świadczenie usług 

dystrybucji paliwami gazowymi, na obszarze, na którym znajdują się miejsca odbioru Zamawiającego – 

dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.  

2) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA: 

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
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wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z 

innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu 

Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, 

w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.  

Wzór wykazu dostaw Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej 

wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

11.9 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

11.10 Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 

są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

11.11 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o 

ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 1 SWZ, dane umożliwiające 

dostęp do tych środków.  

11.12 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

11.13 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

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

12 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

12.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, a także za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl. 

12.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 
12.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminu ePUAP.  
12.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
12.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
12.6 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  
12.7  Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 
12.8 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 670); 
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz. U. 2020 r. poz. 332 ze zm.). 

12.9    Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie PAdES; 
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w formacie XAdES; 
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub 
wyższego). 

12.10 Zamawiający nie przewiduje komunikacji z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 
69 ustawy Pzp.  

12.11 Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w zakresie formalnym  
i merytorycznym  Dominika Kuziel, tel. 183323004 wew. 35, e- mail: przetargi@gminakamienica.pl 

12.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 
13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
13.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/, a także za 
pomocą poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl 
13.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
13.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 
13.4 Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ. 
13.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 
13.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
14.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  
 
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 02-12-2021 r. 
15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
15.3 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
15.4 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
16.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
16.2 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 
16.3 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
16.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami (określonymi w pkt 11.2 SWZ)  musi 
być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

mailto:przetargi@gminakamienica.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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postaci elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu oraz podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
16.5 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” jeżeli Wykonawca: 
a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 
b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
16.6 Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców  na miniPortalu.  

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych 

również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty  i ponowne jej złożenie.  

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty  

16.7 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania (np. pełnomocnictwo) zostały wystawione przez upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej, dokonuje 
notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania (np. pełnomocnictwo) – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 

b) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

16.8 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.2 SWZ, zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz 
wymagane pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

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

Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej.   

16.9 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej, dokonuje 

notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, zobowiązania podmiotu udostepniającego 
zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

16.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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17.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

17.1 Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 
03.11.2021 do godz. 10:00. 
17.2 Szczegółowy sposób złożenia oferty został określony w pkt 16.6 SWZ. 
 
18. TERMIN OTWARCIA OFERT 

18.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy 
Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica,   Pokój nr 18 (sala konferencyjna)  w dniu 03.11.2021 r. o godz. 
10:30, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

18.2 W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
18.3 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
18.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
18.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

 
19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
19.1 Cenę oferty za wykonanie zamówienia należy podać w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 
SWZ i należy ją wyliczyć w oparciu o kalkulację zamieszczoną w Formularzu oferty. W kalkulacji należy podać 
dla poszczególnych budynków/miejsc odbioru następujące ceny jednostkowe netto: za gaz ziemny - za 1 kWh, 
opłatę dystrybucyjną zmienną – za 1kWh, opłatę abonamentową – za 1 miesiąc, opłatę dystrybucyjną stałą – za 
1 (kWh) za h. Następnie podane ceny jednostkowe należy przemnożyć przez szacowane ilości wskazane przez 
Zamawiającego. Do sumy wartości netto z poszczególnych budynków/miejsc odbioru, należy 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. 
19.2 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. 
19.3 Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 
marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 
19.4 W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN) w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób może 
spowodować odrzucenie oferty), z dokładnością do 1 grosza. 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. 
19.5 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 19.4 SWZ (kolumna 5 kalkulacji cenowej zamieszczonej w 
Formularzu oferty tj. wartości netto, razem netto i razem brutto dla wszystkich budynków). 
19.6 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej 
SWZ, zgodnie z dokumentacją postępowania 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 
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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. 
19.7 Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflacje. 
19.8 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. 
19.9 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walutach obcych. 
19.10 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania 
kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć. 
19.11 Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w pkt 2 Formularza oferty: 

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 
4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

19.12 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
20. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane 
kryterium: 

Cena (C) – 100 % 
20.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 20.1 kryterium będą liczone według następujących wzorów: 
 

W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, 
pozostałe proporcjonalnie mniej. 
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
- Cof - cena podana w ofercie. 

20.3 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. Obliczenie punktacji będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
20.4 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu. 
20.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem pkt 20.6 
SWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
20.6 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

20.7 Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 
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przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia 
ceny lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 
ustawy Pzp. 
20.8 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
20.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli 
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 
20.10 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 
226 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
21.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryterium 
oceny ofert. 
21.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej  oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.3 Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 21.2 ppkt 1 SWZ na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,  
21.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 
22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
22.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w 
art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 
22.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy. 
22.3 Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania 
wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 
22.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wykazać, że osoba/y reprezentująca/e Wykonawcę 
jest/są umocowana/e do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.  
22.5 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
22.6 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 – 256 ustawy Pzp. O 
unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców zgodnie z art. 260 ustawy 
Pzp. 
 
23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
23.1 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
24. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  
24.1 Wykonawca zawrze umowę generalną i umowy szczegółowe z poszczególnymi jednostkami 
organizacyjnymi. Rozliczanie będzie dokonywane dla każdego miejsca odbioru/ budynku oddzielnie. 
24.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy generalnej oraz projektu 
umowy szczegółowej z jednostkami, przygotowane indywidualnie dla Zamawiającego, pozbawione zapisów 
przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych. Projekty umów muszą być zgodne z treścią SWZ i treścią 

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
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złożonej oferty oraz ustawą Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Pozostałe zapisy 
nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
24.3 Po akceptacji projektów umów, Wykonawca przygotuje umowę generalną i umowy szczegółowe z 
jednostkami dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz przedłoży 
umowy do podpisu gotowe do realizacji umowy. 
24.4 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści umów stanowią załącznik nr 7 do SWZ. 
24.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach 
umowy stanowiących załącznik do SWZ – VII. Zmiana postanowień umowy.   
 
25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
25.1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej. 
25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 
15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
25.3 Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w art. 505 – 590 działu IX ustawy Pzp. 
25.4 Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy Pzp. 
25.5 Na orzeczenie Izby oraz Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.  
26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
26.1 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 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji   
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;   

 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; 
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− 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. 

26.2 Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

realizacji umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, 

zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy. 

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
 
26.3 Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu 

obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są 

ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ). 

27. POZOSTAŁE INFORMACJE 
27.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
27.2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 
27.3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
27.4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
27.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp. 
27.6. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienie jednej z sytuacji określonych art. 65 ust. 1, 
art. 66 i art. 69 – nie dotyczy. 
27.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
27.8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp wraz z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
Załączniki do SWZ: 

1) Wzór formularza oferty, 

2) Oświadczenie Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, 

4) Wzór Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 

5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, 

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie), 

7) Projektowane postanowienia umowy. 

     Zatwierdził:      

Kamienica, dnia: 29.10.2021 r. 

                                                                                  dr Władysław Sadowski       

Wójt Gminy Kamienica 


