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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

„PGKiM” Sp. z o.o. 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30  
www.pgkimal.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,                   

z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

2.2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                        

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.). 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupy E), obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie 

usługi jego dystrybucji z sieci gazowej do instalacji znajdujących się w obiektach 

Zamawiającego. Wykaz punktów odbioru zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

3.2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania 

umowy do punktów odbioru szacuje się w wysokości: 1 813 978 kWh. 

3.3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie paliwa gazowego jest wartością szacowaną 

na podstawie dotychczasowego zużycia i może odbiegać od faktycznego 

wykorzystania paliwa gazowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej 

powyżej. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo 

gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego 

niezależnie od szacunkowej prognozy jego zużycia. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 

przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie 

będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za 

faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.  

http://www.pgkimal.pl/
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3.4. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry 

techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 

30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia standardów jakości obsługi 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w 

dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), taryfie i posiadać rezerwę 

gwarantującą ciągłość dostaw. 

3.6. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie 

bieżących wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazywanych 

przez operatora systemu dystrybucyjnego „OSD”), zgodnie z okresami 

rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy OSD, przy czym dla taryf z liczbą 

odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która 

będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa  gazowego. 

Koszty niezbilansowania ponosi Wykonawca. 

3.7. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, zużycie oraz inne niezbędne informacje 

zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.  

3.8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

paliw gazowych, zgodnie z IRiESD w zakresie świadczenia i korzystania z usług 

dystrybucji paliwa gazowego. 

3.9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu, przekaże 

niezbędne dane do przeprowadzenia procedury  zmiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający wraz z zawarciem 

umowy udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia wymaganego przez OSD 

oświadczenia w sprawie rozwiązania obecnie obowiązujących umów. 

3.10. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.  

3.11. W zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje 

wyznaczenie dedykowanego opiekuna klienta ze strony Wykonawcy. Wyznaczenie 

lub niewyznaczenie opiekuna będzie oceniane w kryterium oceny ofert.                              

W przypadku wyznaczenia do współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej 

realizacji umowy w sprawie zamówienia dedykowanego opiekuna klienta, 

wyznaczona osoba będzie dostępna dla Zamawiającego osobiście w dni robocze, w 

czasie do 48 godzin oraz telefonicznie lub elektronicznie z czasem reakcji do 24 

godzin. 

3.12. Paliwo gazowe Zamawiający przeznacza na cele opałowe (art. 89 ust. 1 pkt 13 oraz 

art. 31b ust. 2 pkt 1 i art. 31b ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym). Oświadczenia                       
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w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, 

zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. 

3.13. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

kod CPV: 09121000-7 – gaz ziemny 

kod CPV: 65210000-8 – przesył paliwa gazowego 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Umowa będzie obowiązywać od 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r., jednakże sprzedaż 

paliwa gazowego będzie realizowana dla każdego PPG oddzielnie, po uprzednim 

skutecznym rozwiązaniu dotychczas obowiązujących  umów kompleksowych i po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

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

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1                     

i 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                       

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Podstawy wykluczenia. 

5.2.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się (obligatoryjne przesłanki wykluczenia): 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. 

poz. 769); 
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3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

5.2.1. ppkt 2 SIWZ;  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 709 ze zm.); 
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11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego   

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również 

Wykonawcę (fakultatywne przesłanki wykluczenia): 

1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 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 (Dz. U.                   

z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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  i 2491 

oraz z 2018r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5.2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

5.2.3.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5              

pkt 1 i 8 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione  

w pkt 6.4. SIWZ; 

5.2.3.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty 

wymienione w pkt 6.4. SIWZ; 
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5.2.3.3. Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu 

do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1   

i 8 ustawy Pzp; w odniesieniu do każdego z tych podmiotów należy złożyć 

dokumenty wymienione w pkt 6.4. SIWZ. 

5.2.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 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 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.  

5.2.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5.3. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni 

warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności:  

a) w zakresie obrotu gazem ziemnym, na podstawie koncesji w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi, wydanej  przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki 

oraz 

b) w zakresie dystrybucji gazu ziemnego na podstawie: 

- koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydanej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajduje się 

miejsce dostarczania gazu ziemnego 

albo 

- podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 

świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym 
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znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku 

Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na 

obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku 

udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku 

udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

5.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3.1. SIWZ 

będzie oceniane łącznie.  

5.4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp. 

5.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.4.3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp. 

5.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 
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5.4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy/usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

5.4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4.1. SIWZ, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 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 5.4.1. SIWZ. 

5.4.7. 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 żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

5.4.7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

5.4.7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

5.4.7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

5.4.7.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby 

Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy – stanowi Załącznik nr 9                                                         

do SIWZ. 

5.4.8. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, dotyczących zdolności 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej i 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa  w art.  24 ust. 1 i 

ust. 5 pkt 1 i 8 (stosowne oświadczenie – Załącznik nr 2b do SIWZ). Zamawiający 

żąda również przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 6.4. SIWZ. 

5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
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5.5.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich  w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać 

z treści pełnomocnictwa złożonego wraz  z ofertą (należy załączyć oryginał lub 

odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać nazwę postępowania, którego dotyczy i precyzować 

zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie 

ubiegają się o zamówienie, a każdy z Wykonawców udzielających 

pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, 

aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.   

5.5.2. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast 

oryginału pełnomocnictwa mogą złożyć kopię aktualnej umowy spółki cywilnej, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej 

odpis notarialny  – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, 

do których umocowany jest Pełnomocnik.  

5.5.3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie 

może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

5.5.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. SIWZ, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z tych Wykonawców 

zobowiązany jest również do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. 

SIWZ.  

5.5.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa  w pkt 6.6. SIWZ.  

5.5.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 

podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie 

spełnia”. 

5.7. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków określonych w pkt 5 SIWZ 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  
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6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6.2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z 

ofertą: 

6.2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ, 

6.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2b do SIWZ, 

6.2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. składa każdy z tych 

Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 

6.2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 

o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. oraz składa zobowiązanie tego 

podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego 

ofertę. 

6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy 

następujących dokumentów: 

6.3.1. aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

6.3.2. aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajduje się miejsce 

dostarczania gazu ziemnego 

lub  

oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa 

gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu 

ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 
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dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu 

ziemnego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. 

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

6.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

6.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 

6.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 

6.4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

6.4.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ); 
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6.4.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi 

Załącznik nr 6 do SIWZ); 

6.4.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (wzór stanowi 

Załącznik nr 7 do SIWZ); 

6.5. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (pkt. 6.3. i 6.4. SIWZ), aktualne na dzień 

ich złożenia, składane są na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni – w formie określonej w SIWZ, przez Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego), w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

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 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 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 wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej) – oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

 
6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ:  

1) ppkt 6.4.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14                       

i 21. 

2) ppkt 6.4.2.-6.4.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

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

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

6.11. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 

że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  w postępowaniu, a jeżeli 

zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów.  

6.12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

6.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada 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 ze zm.).  
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 6.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń 

lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie  z 

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  Jeżeli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na 

język polski.  

 6.15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie  z 

art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne.  

7. Forma składanych oświadczeń i dokumentów. 

7.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu 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 2016r. 

poz. 1126) oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia                       

16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018r. poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych 

w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność                            

z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

7.2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, sporządzone 

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

żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze 

zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów 

dotyczących formy, ustanowionych poniżej.  

8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje 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. 

8.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej.  

8.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

8.5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

8.5.1. Monika Tomczak – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych - sprawy 

merytoryczne:  m.tomczak@pgkimal.pl 

8.5.2.  Agnieszka Jędrzejczak - specjalista ds. zamówień publicznych - sprawy formalne: 

zam_publiczne@pgkimal.pl 

8.6. Dane Zamawiającego:  

„PGKiM” Sp. z o.o. 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30  
e-mail: zam_publiczne@pgkimal.pl 

  

UWAGA:  

- załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach: .pdf, .doc, .docx, 
- max. rozmiar załączników 50 MB, 
- w korespondencji do Zamawiającego należy powoływać się na nazwę i numer 

referencyjny postępowania.   
 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:  9 000,00  PLN (słownie złotych: 

dziewięć tysięcy 00/100). 

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

mailto:zam_publiczne@pgkimal.pl
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).  

9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ 

ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa 

ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 

c) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

d) określenie terminu ważności gwarancji, 

e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia 

Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w 

przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: BS Aleksandrów Łódzki 72  8780 0007 0000 0840  1000  0005  

podając w tytule przelewu nazwę postępowania i nr referencyjny postępowania. 

Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się 

na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

wadium wniesionego w pieniądzu zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego 

wniesienia (dokonania przelewu bankowego). 

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

9.7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – dokument 

gwarancji/poręczenia należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a 

oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Oryginał wadium”, która będzie 

załączona do oferty lub wewnątrz opakowania oferty. 

9.8.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14 

SIWZ. 

9.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jego wniesienia żądano. 

9.10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
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9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli  

było wymagane), 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9.14.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

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

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10.4. Nieprzedłużenie terminu związania ofertą w przypadkach określonych w pkt 10.2. 

SIWZ, tj. samodzielnie przez wykonawcę lub na wniosek Zamawiającego, 
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równoznaczne jest z niewyrażeniem przez Wykonawcę zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą (rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego) i powoduje odrzucenie oferty z postępowania, 

lecz nie powoduje utraty wadium.  

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym 

z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Oferta winna być 

sporządzona w języku polskim. 

11.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 

wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby 

powinien umożliwiać identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub 

uzupełniony pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy 

załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

11.4. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ. Dokumenty, 

dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej 

SIWZ winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą 

Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza, 

pominąć lub wykreślić. 

11.5. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od 

pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu 

prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 

1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz.U. z 2018 r poz. 419), w 

sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty 

innym uczestnikom postępowania. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia 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 udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

UWAGA: 
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Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą 

wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną 

przez Zamawiającego odtajnione. 

11.6. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną 

trwałą techniką. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie wypełnione strony oferty zostały parafowane 

przez Wykonawcę, ponumerowane oraz trwale spięte. 

11.8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu przywołanym 

w pkt 7 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12. Zawartość oferty. 

Oferta musi zawierać: 

12.1.  Formularz Oferty, wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SIWZ, 

12.2.  Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu – wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2a 

do SIWZ, 

12.3.  Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

Załącznik nr 2b do SIWZ, 

12.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, 

12.5. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 

jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 

12.6. Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty, natomiast 

oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej 

„Oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty lub wewnątrz opakowania 

oferty, 

12.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy. 

13. Sposób złożenia oferty. 

13.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

13.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zapewniającym nieujawnienie 

treści oferty do chwili jej otwarcia, zabezpieczonym przed otwarciem. Na 

opakowaniu należy wskazać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy: 

 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia: 
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o.  

w Aleksandrowie Łódzkim”  
Oznaczenie sprawy: 5/2019 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

13.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 

jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 

podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

13.4. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Opisaną kopertę zawierającą 

zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia 

kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 

„zmiana nr .....”. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy 

złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących 

wniosek do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku złożenia zmiany - jeżeli 

uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty lub w przypadku 

złożenia zmiany lub wycofania – jeżeli uprawnienie to nie wynika z 

ogólnodostępnych rejestrów). 

13.5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 

"ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. 

13.6. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

13.6.1.  zmiany zostaną dołączone do oferty, 

13.6.2. w przypadku ofert wycofanych, koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie 

otwierana i zostanie zwrócona na jego wniosek.  

14. Miejsce oraz termin składania ofert. 

14.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: 

„PGKiM” Sp. z o.o 
ul. 1 Maja 28/30 



22 

 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
sekretariat 

b) termin składania ofert: do dnia 05.08.2019r.  do godz. 11:00 

14.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny. 

15.1. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich). Zamawiający nie dopuszcza 

podania w ofercie ceny w walucie obcej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podawania cen jednostkowych (za paliwo 

gazowe i opłaty dystrybucyjne) z dokładnością do 5 miejsc po przecinku, 

wyrażonych w złotych. 

15.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek 

VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje 

o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 

podane w niniejszej SIWZ. 

15.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Brak informacji w treści 

formularza ofertowego rozumiany będzie przez Zamawiającego, iż wybór oferty 

Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się 

kryteriami: 

16.1.1. Kryterium: cena – 80 % – maksymalnie 80 pkt 
W ramach kryterium „cena” Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) 
zgodnie z poniższym wzorem: 
P1 = ( Cmin/Ci) *80 pkt 
gdzie: 
P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana 
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert 
Ci – cena oferty ocenianej 
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Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 

16.1.2.   kryterium: dedykowany opiekun klienta – 20 % – maksymalnie 20 pkt 
W ramach kryterium „dedykowany opiekun klienta” Zamawiający będzie 

przyznawał punkty (P2) wg reguły: 

- wyznaczenie dedykowanego opiekuna klienta – 20 pkt  
- brak wyznaczenia dedykowanego opiekuna klienta - 0 pkt  
W przypadku wyznaczenia do współpracy z Zamawiającym w zakresie 

prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia dedykowanego 

opiekuna klienta, wyznaczona osoba będzie dostępna dla Zamawiającego 

osobiście w dni robocze, w czasie do 48 godzin oraz telefonicznie lub 

elektronicznie z czasem reakcji do 24 godzin. 

 

Uwaga: jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty: nie zaznaczy w pkt 4 

odpowiedniego kwadratu w zakresie deklaracji o wyznaczeniu dedykowanego 

opiekuna klienta, albo zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, wówczas otrzyma 0 

punktów w zakresie tego kryterium. Przyjmuje się wówczas, iż Wykonawca nie 

wyznacza dedykowanego opiekuna klienta. 

 

16.2. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór: 
Pł = P1+P2 
gdzie: 
Pł - łączna liczba punktów 
P1 - liczba punktów przyznanych w kryterium: cena 
P2 - liczba punktów przyznanych w kryterium: dedykowany opiekun klienta 

16.3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który uzyska 
największą ilość punktów łącznie za wszystkie kryteria (maksymalnie 100 pkt). 

17. Tryb otwarcia ofert.  

17.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w PGKiM Sp. z o.o, ul. 1 Maja 28/30; 95-070 

Aleksandrów Łódzki, sala konferencyjna, w dniu 05.08.2019 r. o godzinie 12:00. 

17.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji jakości 

i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 



24 

 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

17.6. W terminie 3 dni - od umieszczenia przez Zamawiającego w/w informacji na stronie 

internetowej – wykonawca winien wykonać obowiązek wynikający z pkt. 6.6. SIWZ. 

 

 

18. Rażąco niska cena. 

18.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub jej 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 zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) 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 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

18.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 20.1. SIWZ, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
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postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 18.1. SIWZ. 

18.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na Wykonawcy. 

18.4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

19. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

19.1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria określone w pkt. 

16 SIWZ, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów. 

19.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

19.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

20. Informacja 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, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w inny sposób. 

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt 20.1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze. 

20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Pzp. 

20.4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

20.4.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
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20.4.2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. Istotne postanowienia umowne. 

22.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia zawarte są w  Załączniku nr 8 do SIWZ. 

22.2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia na wzorze 

powszechnie stosowanym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

do treści umowy dodatkowych zapisów, w szczególności zapisów wymaganych przez 

OSD. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zapisów nakładających na 

Zamawiającego (odbiorcę) dodatkowe obciążenia finansowe.  

22.3.Wykonawca składając ofertę, oświadcza na formularzu ofertowym, że akceptuje 

postanowienia umowy. 

22.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.1. 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. 

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w 

postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

23.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

23.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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23.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

23.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

23.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej. 

23.10. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.8 i 23.9 SIWZ wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

23.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

23.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

23.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

24. Informacje końcowe. 

24.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. 

24.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24.3. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 

 

25.  Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO. 

25.1. Administratorem danych osobowych jest „PGKiM” Sp. z o.o., z siedzibą                                               

w Aleksandrowie Łódzkim,  95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Maja 28/30. 

25.2. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl,  tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

mailto:iod@pgkimal.pl
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25.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Prezesa 

Zarządu obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym między innymi niniejszego postępowania. 

25.4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 

na podstawie przepisów prawa: 

1) ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C 

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; 

2) szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

25.5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, „PGKiM” udostępnia dane złożone w czasie 

postępowania o udzielenia zamówień publicznych w terminach i formie tam 

wskazanej – poprzez publikację na stronie lub na wniosek osób zainteresowanych. 

25.6. „PGKiM” może przekazać dane osobowe: 
1) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie 

przepisów prawa, 
2) operatorom pocztowym i kurierom, 
3) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach 

koniecznych do wykonywania umowy, 
4) firmom wykonującym usługi dla „PGKiM”  na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 
5) Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

25.7.  Dane osobowe będą przetwarzane w „PGKiM”  do czasu niezbędnego do realizacji 

zadań, o których mowa w pkt 25.4. SIWZ, a następnie przekazywane do archiwum 

zakładowego i tam przechowywane odpowiednio - dokumentacja z postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych – przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

25.8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli 

oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz 

prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na 

konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ustawie Pzp oraz dla 

celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie 

przysługuje, a w szczególności: 

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

osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
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3) 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 

25.9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

25.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 

RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu 

ofertowym. 

 

26. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy - wzór 

2. Załącznik nr 2a 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu - wzór 

3. Załącznik nr 2b 
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu -
wzór 

4. Załącznik nr 3 
Oświadczenie Wykonawcy  o tym, że należy/nie należy do 
grupy kapitałowej - wzór 

5. Załącznik nr 4  Opis przedmiotu zamówienia 

6. Załącznik nr 5  
oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy 
prawomocnego wyroku sądu (art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) 
 

7. Załącznik nr 6  
oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy 
prawomocnego wyroku sądu (art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp) 
 

8. Załącznik nr 7  
oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat 
lokalnych 

9. Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowne 

10. Załącznik nr 9 Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór 

11. Załącznik nr 10 
Oświadczenie Wykonawcy  posiadaniu umowy z operatorem 
OSD - wzór 

 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

                                                                                        Prezes Zarządu 
                                                                                                                                /podpis/ 

                                                                                        Grzegorz Andrzejczak 

..................................................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 -  FORMULARZ OFERTOWY – WZÓR 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o.  

w Aleksandrowie Łódzkim”  

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/2019 

Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

Niniejszą ofertę składa: 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)* 

  

  

  
 
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  
Telefon  
e-mail  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:  
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i w pełni oraz bez żadnych 

zastrzeżeń akceptujemy jej treść; 
2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do 

SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty; 
3. oferuję(emy) wykonanie zamówienia, tj. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby 

„PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim” zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ,                      
w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za cenę (suma kwot brutto z Tabeli-pozycje od nr 1 
do nr 6):  

brutto: ...................................................................... PLN  

słownie….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN 

wyliczoną wg poniższego: 

1) Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 – BW-5 
       

Nazwa opłaty/podatku 
jedn. 
miary 

ilość j.m.   
cena jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
 (3x4) 

Wartość VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

 (5+6) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego  kWh 560 022     

Opłata abonamentowa   m-c 24     

Opłata sieciowa stała  kWh/h 4 228 104     

Opłata sieciowa zmienna kWh 560 022     

Podatek akcyzowy (art. 89 ust. 1 
pkt 13 ustawy o podatku 
akcyzowym) 

kWh/h 560 022     

   Całkowita kwota brutto:  

 
2) Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47/57 – BW-5 

       

Nazwa opłaty/podatku 
jedn. 
miary 

ilość j.m.  
cena jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
 (3x4) 

Wartość VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

 (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego  kWh 294 516     

Opłata abonamentowa   m-c 24     

Opłata sieciowa stała  kWh/h 3 649 152     

Opłata sieciowa zmienna kWh 294 516     

Podatek akcyzowy (art. 31b ust. 2 
pkt 1 ustawy o podatku 
akcyzowym) 

kWh/h 294 516 zw zw zw zw 

   Całkowita kwota brutto:  

 

3) Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 – BW-5 
       

Nazwa opłaty/podatku 
jedn. 
miary 

ilość j.m.  
cena jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
 (3x4) 

Wartość VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

 (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego  kWh 537 608     

Opłata abonamentowa   m-c 24     

Opłata sieciowa stała  kWh/h 4 807 056     

Opłata sieciowa zmienna kWh 537 608     

Podatek akcyzowy (art. 31b ust. 4 
ustawy o podatku akcyzowym) 

kWh/h 537 608 zw  zw  zw  zw 

   Całkowita kwota brutto:  

 

4) Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 81-83/A – BW-3.6 
       

Nazwa opłaty/podatku 
jedn. 
miary 

ilość 
j.m.  

cena jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
 (3x4) 

Wartość VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

 (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego  kWh 110 114     

Opłata abonamentowa   m-c 24     

Opłata sieciowa stała  m-c 24     

Opłata sieciowa zmienna kWh 110 114     

Podatek akcyzowy (art. 31b ust. 2 
pkt 1 ustawy o podatku 
akcyzowym) 

kWh/h 110 114 zw  zw  zw  zw 

   Całkowita kwota brutto:  

 
5) Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 81-83/B – BW-3.6 
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Nazwa opłaty/podatku 
jedn. 
miary 

ilość 
j.m.  

cena jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
 (3x4) 

Wartość VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

 (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego  kWh 128 572     

Opłata abonamentowa   m-c 24     

Opłata sieciowa stała  m-c 24     

Opłata sieciowa zmienna kWh 128 572     

Podatek akcyzowy (art. 31b ust. 2 
pkt 1 ustawy o podatku 
akcyzowym) 

kWh/h 128 572 zw  zw  zw  zw 

   Całkowita kwota brutto:  

 

6) Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 81-83/C – BW-3.6 
       

Nazwa opłaty/podatku 
jedn. 
miary 

ilość 
j.m.  

cena jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
 (3x4) 

Wartość VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto [PLN] 

 (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego  kWh 183 146     

Opłata abonamentowa   m-c 24     

Opłata sieciowa stała  m-c 24     

Opłata sieciowa zmienna kWh 183 146     

Podatek akcyzowy (art. 31b ust. 2 
pkt 1 ustawy o podatku 
akcyzowym) 

kWh/h 183 146 zw  zw  zw  zw 

   Całkowita kwota brutto:  

4. oświadczam(y)*, że: 

 wyznaczamy dedykowanego opiekuna klienta do współpracy z Zamawiającym w zakresie 
prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia,  

 nie wyznaczamy dedykowanego opiekuna klienta do współpracy z Zamawiającym w zakresie 
prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia; 

5. oświadczam(y), że jesteśmy*: 

  sprzedawcą paliwa gazowego i właścicielem sieci dystrybucyjnej, 

 wyłącznie sprzedawcą paliwa gazowego, zaś właścicielem sieci dystrybucyjnej       
jest……………………………………………………………………..……………………………posiadający aktualną 
koncesję w zakresie dystrybucji paliwa gazowego, z którym mamy podpisaną stosowną 
umowę współpracy; 

6. w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 
zapisane w SIWZ; 

7. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
8. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 
Uwaga: 
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Lp. 
Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę – 

podmiot udostepniający swoje zasoby 
Nazwa (firma) podwykonawcy  
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1.   

2.   

 
9. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Nazwa części zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę 
Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile 

jest znana na dzień sporządzania 
oferty) 

1.   

2.   

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie 
zrealizuje całe niniejsze zamówienie  

10.  Oświadczam/my, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO, 
zawartą w SIWZ oraz wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu, zawarcia i realizacji  umowy o udzielenie zamówienia. 

 
11. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca jest**: 
(w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o 
zamówienie,  wymaganą informację 
należy podać w odniesieniu do 
lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

 
*niepotrzebne skreślić 
** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

 
…………….…………..…., dnia ………….……. r. 

  ………………………………………… 

                                                                                                                                                         (podpis) 
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 ZAŁĄCZNIK NR 2a - wstępne oświadczenie Wykonawcy – WZÓR 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Kompleksową dostawę paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o.  
w Aleksandrowie Łódzkim” 

Oznaczenie sprawy: 5/2019 

Ja (my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), co następuje: 

1. Informacja dotycząca Wykonawcy. 

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt 5 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów. 

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów: 

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

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

w następującym zakresie…………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

         …………….……., dnia ………….……. r. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                            (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2b - wstępne oświadczenie Wykonawcy – WZÓR 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
o braku podstaw wykluczenia z postępowania  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Kompleksową dostawę paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o.  
w Aleksandrowie Łódzkim” 

Oznaczenie sprawy: 5/2019 

Ja (my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), co następuje: 

 

1. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy. 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

1) …………………………………………………………………………………………………….…..………..…..... 

2) ……………………………………………………………………………………………….…………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………………….………..... 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego należy złożyć zobowiązanie tego  podmiotu do oddania swego zasobu na 

potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. 

 

 

3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji. 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                                      (podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  
ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - WZÓR 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 
 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

  

l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa 

gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim” w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją z otwarcia ofert Wykonawca: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2018 r. poz. 798) 

 należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2018 r. poz. 798), w skład której wchodzą 
następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

1)………………………………………………………………………………………………............................................................. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) niepotrzebne skreślić lub pominąć 
(**) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (przez grupę kapitałową rozumie się 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 

 
[Brak zaznaczenia któregokolwiek z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu na dokumencie będzie rozumiane jako informacja o braku 
przynależności do grupy kapitałowej.] 

 
1. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



38 

 

2. Stosowne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy 

złożyć wyłącznie w odniesieniu do kręgu Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. Jeśli zatem wykonawca należy do grupy kapitałowej, ale żaden z podmiotów należących do 

tej grupy nie złożył odrębnej oferty w tym postępowaniu, wykonawca oświadcza, iż nie należy do tej samej 

grupy kapitałowej. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 
…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Opis przedmiotu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIA O BRAKU WYDANIA WOBEC  
WYKONAWCY PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU - WZÓR 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp  
(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp) 

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”, w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  
 
❑ Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

❑ Wydano wobec nas prawomocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale dokonaliśmy 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarliśmy wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności na potwierdzenie czego dołączamy dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*; 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 



40 

 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 

 
 
 
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE 
SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 
 
OŚWIADCZENIE albo DOKUMENTY (dokumenty w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – potwierdzające 
 dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności)  

 
 

                       
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIA O BRAKU WYDANIA WOBEC  

WYKONAWCY PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp  
 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”, w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

❑ Nie wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne*; 

❑ Wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 
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UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE 
SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACENIEM  
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp 
(przesłanka fakultatywna - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp  

 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”, w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

❑ nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)*; 

❑ zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.                       

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 

 
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE 
SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 -  Istotne postanowienia umowne 

 
 

Umowa  

Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego  

nr …………….. 

 

Umowa zawarta w dniu …………. w …………….. pomiędzy: 

………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………. posiadającym koncesję na obrót paliwami gazowymi, 

reprezentowanym przez: 

………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, lub „Sprzedawcą” 

w treści Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami. 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego pod nazwą: 
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego 

wysokometanowego o symbolu E, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) OSD/Operator - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo zajmujące się 

dystrybucją paliw gazowych, do sieci, którego przyłączona jest instalacja odbiorcy, 

odpowiedzialny za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i 

długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, 

remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, 

2) Taryfa OSD – zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Prezesa URE) 

Taryfa na świadczenie przez OSD usług dystrybucji, 

3) OSP – Operator Systemu Przesyłowego, 

4) Taryfa Sprzedawcy - zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa 

Wykonawcy, 
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5) Umowa dystrybucyjna z OSD – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca 

ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu 

realizacji niniejszej Umowy, umożliwiająca dostarczanie przez Wykonawcę gazu ziemnego 

do punktów odbioru wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, 

6) Umowa – niniejsza Umowa, 

7) Punkt odbioru – miejsce dostarczania gazu ziemnego, 

8) PZO – punkt zdawczo-odbiorczy lub punkt odbioru, 

9) PPG – punkt poboru gazu, 

10) Paliwo gazowe / gaz ziemny / gaz  – gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E, 

11) Moc umowna – maksymalna ilość energii zawarta w paliwie gazowym, którą można 

odebrać w okresie godziny, 

12) Układ pomiarowy – gazomierz lub inne urządzenie pomiarowe lub pomiarowo-

rozliczeniowe, służące do pomiaru objętości paliwa gazowego pobranego z sieci i 

dokonywania rozliczeń,  

13) Okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych 

następuje rozliczenie za pobrane paliwo gazowe, 

14) Odbiorca – podmiot pobierający paliwo gazowe wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na 

podstawie niniejszej Umowy. 

 

§2 

1. Kompleksowa dostawa gazu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

Cywilny, zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach 

niniejszej Umowy oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Zamawiający / Odbiorcy oświadczają, że posiadają tytuł prawny do korzystania z obiektów (miejsc 

odbioru gazu) opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie techniczne warunki dostarczania paliwa gazowego dla danego punktu zdawczo-

odbiorczego są zgodne z postanowieniami IRiESP i/lub IRiESD odpowiedniego Operatora i przez 

niego określone. 

 

§3 

1. Dostawy gazu odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucji.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi o numerze ………………….. 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu …………..., której okres ważności 

przypada na dzień ……….. . 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych o numerze ……………. 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……….., której okres ważności przypada 

na dzień ……………… .* (skreślić jeśli nie dotyczy) / Wykonawca nie będący OSD oświadcza 

niniejszym, że ma zawartą z OSD umowę dystrybucyjną umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego do 

obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, która została zawarta na 

czas …………………. *(skreślić jeśli nie dotyczy)  

4. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności 

dokumentu opisanego w ust. 2 i/lub 3, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym 

niż na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu: 

aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi i/lub dystrybucję paliw gazowych lub /w 

przypadku Wykonawcy nie będącego OSD/ oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy 

dystrybucyjnej zawartej z OSD.  
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5. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do posiadania 

wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, umów, koncesji umożliwiających Wykonawcy 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

Przedmiot Umowy i podstawowe zasady realizacji Umowy 

§4 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu 

E do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczać paliwa gazowe o cieple spalania oraz parametrach jakościowych określonych w Taryfie 

OSD oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Usługę dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w punktach odbioru, 

szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, będzie wykonywał Operator 

Systemu Dystrybucyjnego. Dla potrzeb niniejszej Umowy kompleksowej jest to 

………………………………………….. …………… .  

3. Zamawiający przekazuje niniejszym Oświadczenie w sprawie przeznaczenia nabywanego paliwa 

gazowego. O zmianie celu wykorzystywania paliwa gazowego Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę na 7 dni przed planowaną zmianą.  

4. W sytuacji, gdy niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania Paliwa Gazowego 

mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądź uszkodzenie 

lub zniszczenie obiektów technologicznych Odbiorcy, Wykonawca indywidualnie uzgodni z 

Odbiorcą (Zamawiającym), okres po upływie, którego możliwe będzie wstrzymanie lub 

ograniczenie dostaw Paliwa gazowego do Odbiorcy. 

 

§5 

1. Łączną ilość paliwa gazowego dostarczaną w okresie realizacji Umowy do punktów odbioru 

opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy prognozuje się na poziomie ……………… kWh. 

2. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego (Odbiorcy), poza rozliczeniem za faktycznie zużyte paliwo gazowe wg cen 

określonych w dokumentacji przetargowej i niniejszej Umowie oraz rozliczeniem za usługi 

dystrybucji pobranego paliwa gazowego, wg obowiązującej w danym okresie Taryfy Operatora, do 

sieci którego Zamawiający (Odbiorca) jest przyłączony. 

 

Zobowiązania Stron 

§6 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych 

dostaw gazu ziemnego do punktów odbioru opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy 

oraz zapewnienia należytego wykonywania usług związanych z dystrybucją gazu ziemnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) zgłoszenia o zawarciu niniejszej 

Umowy / powiadomienia o zmianie sprzedawcy,  

2) reprezentowania Zamawiającego (Odbiorcy) przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.  

Czynności opisane w pkt 1), 2) Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, w terminie 

umożliwiającym rozpoczęcie dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy kolumna „Okres 

dostaw”, mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W 

dniu zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych Pełnomocnictw w 

tym zakresie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej (pocztą tradycyjną) oraz fax-em na numer 

…………….. lub e-mailem na adres ……………… . 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, sprawdzenia przez OSD prawidłowości działania 

układu pomiarowego, którego właścicielem jest OSD, w terminie 14 dni od zgłoszenia, 

2) Zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, zlecenia przez OSD niezależnemu laboratorium 

posiadającemu wymaganą akredytację sprawdzenia prawidłowości działania układu 

pomiarowego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania oraz umożliwienia Zamawiającemu 

zlecenia wykonania dodatkowej ekspertyzy w terminie 30 dni od daty otrzymania wyniku 

badania laboratoryjnego, 

3) Sprawdzenia przez OSD dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, wykonując 

odpowiednie pomiary, a w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa gazowego z 

Umową, pokrycia kosztów badań oraz udzielenia stosownej bonifikaty, o której mowa w §8, 

4) Przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego, 

5) Dokonywania korekt rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu 

lub działaniu układu pomiarowego oraz w przypadku przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów 

wskazań układu pomiarowego, 

6) Nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń. 

5. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania 

handlowego w zakresie sprzedaży paliwa gazowego. Tym samym Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego (Odbiorcę) z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem 

handlowym. 

 

§7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Pobierania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy. 

2) Terminowego regulowania należności za pobrany gaz ziemny oraz usługi przesyłu (zgodnie z 

obowiązującą Taryfą OSD). 

3) Przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Taryfy 

Operatora oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD). Zmieniona lub 

nowa IRiESD wiąże Odbiorcę, po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogłoszeniu w Biuletynie 

URE, od dnia określonego w decyzji Prezesa URE. 

2. Strony zobowiązują się do: 

1) Niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w 

układzie pomiarowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za pobrany 

gaz ziemny lub usługi przesyłu. 

2) Zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za pobrany gaz ziemny lub usługi przesyłu. 

 

 

Standardy jakościowe/Bonifikaty 

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi. W przypadku 

niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Zamawiający (Odbiorca) ma prawo do żądania 

od Wykonawcy bonifikaty.  

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca, na podstawie pisemnego wniosku 

Zamawiającego oraz w przypadku uznania jego zasadności, zobowiązany jest do udzielenia 

bonifikat wg stawek określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy lub innym, obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej 

okoliczności, aktem prawnym.  
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3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przedmiotu Umowy do obiektów 

Zamawiającego (Odbiorcy) w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, 

awarii w systemie oraz awarii sieciowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy) o 

wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji 

Zamawiającego (Odbiorcy), a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie 

ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego.  

 

Ceny i stawki opłat 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako suma opłat 

za pobrane paliwo gazowe (wg stawek przedstawionych w Formularzu cenowym) oraz opłat 

dystrybucyjnych wynikających z obowiązującej Taryfy OSD, z zastrzeżeniem zapisów §15. 

2. Opłaty za pobrane paliwo wyliczane będą, jako iloczyn ilości pobranego paliwa gazowego (którego 

wielkość ustalona zostanie na podstawie odczytów układów pomiarowych, udostępnionych 

Wykonawcy przez OSD) i ceny jednostkowej netto za kWh (zgodnie ze stawkami wskazanymi w 

Formularzu cenowym), powiększony o należny podatek VAT. 

3. Opłaty za usługi dystrybucji/przesyłu obliczane będą zgodnie z obowiązującą dla danej grupy 

taryfowej Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa URE. 

4. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji Umowy (zawierające 

podatek VAT w wysokości ….%) wyniesie razem brutto ……………. zł (słownie …………………/100) 

z tego: 

1) za pobrane paliwo gazowe ………….. zł brutto 

2) za usługi dystrybucji ……….. zł brutto. 

Rozliczenia 

§ 10 

1. Rozliczenia za pobrane paliwo gazowe odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD. 

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podstawie 

danych o zużyciu udostępnionych przez OSD za dany okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem że: 

1) W przypadku nieotrzymania od Operatora informacji o zużyciu w okresie dwóch kolejnych 

okresów rozliczeniowych, Wykonawca wystawi fakturę sporządzoną w oparciu o 

prognozowane miesięczne zużycie paliwa (wykazane w Załączniku nr 1 do Umowy), bądź w 

oparciu o dane o zużyciu przekazywane Wykonawcy przez Odbiorcę w formie elektronicznej na 

wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub fax-em na wskazany przez Wykonawcę numer 

fax. 

2) W przypadku Odbiorców posiadających punkty odbioru, dla których odczyty dokonywane są 

rzadziej niż raz na dwa miesiące dopuszcza się rozliczanie na podstawie zużycia 

prognozowanego w oparciu o prognozowane miesięczne zużycie paliwa (wykazane w 

Załączniku nr 1 do Umowy), przy czym okresy rozliczeniowe wynosić będą nie więcej niż dwa 

miesiące. 

W takiej sytuacji, niezwłocznie po otrzymaniu od OSD danych o zużyciu, Wykonawca wystawi (o 

ile zajdzie taka konieczność) fakturę korygującą, z terminem płatności określonym w ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku przekroczenia mocy umownej w danym punkcie odbioru, Wykonawca uwzględni 

opłatę - zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD - na fakturze obejmującej okres rozliczeniowy, w 

którym przekroczenie nastąpiło lub wystawi dodatkową fakturę z terminem płatności zgodnym z 

terminem płatności określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od 

OSD danych o zużyciu, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia, z zastrzeżeniem, że 

faktura zostanie dostarczona do Odbiorcy nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem 



47 

 

płatności. W przypadku nie dochowania terminu dostarczenia faktury, termin płatności ulega 

automatycznemu przedłużeniu o czas opóźnienia. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9. 

7. Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, przysługuje 

prawo do wniesienia reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi i dostarczy 

Zamawiającemu/Odbiorcy fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy 

Zamawiającego/Odbiorcy na jego pisemne żądanie wyrażone w reklamacji. 

9. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku 

terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy: 

1) Na fakturze uwzględniono punkty odbioru nie należące do Zamawiającego/Odbiorcy, 

2) Uwzględnione na fakturze stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze złożoną Ofertą - stawkami 

w Formularzu cenowym lub zawierają dodatkowe nie uwzględnione w Umowie opłaty. W 

takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności za dostarczone paliwo gazowe, do 

czasu dostarczenia faktury korygującej, natomiast zapłata za usługi dystrybucji zostanie 

dokonana w terminie,  

3) Wykazane na fakturze zużycie paliwa gazowego rażąco odbiega od prognozowanego zużycia 

lub zużycia w analogicznych okresach. W takiej sytuacji Zamawiający/Odbiorca dokona 

płatności w wysokości proporcjonalnej do prognozowanego zużycia w okresie trwania Umowy 

zgodnie z danymi ujętymi w Załączniku nr 1 do Umowy. Po rozpatrzeniu reklamacji oraz (o ile 

zajdzie taka konieczność) badaniu gazomierza w sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna 

Wykonawca wystawi fakturę korygującą, w przypadku gdy reklamacja okaże się 

nieuzasadniona Zamawiający/Odbiorca niezwłocznie dokona płatności pozostałej 

nieuregulowanej kwoty. 

4) Uwzględniony na fakturze okres rozliczeniowy wykracza poza okres objęty niniejszą Umową.  

 

Płatności 

§ 11 

1. Faktury za kompleksową dostawę gazu Wykonawca wystawiać będzie na: ……………………... (miejsce 

na wpisanie danych do wystawiania i przesyłania faktur)  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zbiorcze wystawianie faktur. Wykonawca wystawiać będzie 

odrębnie faktury na każdy punkt odbioru. 

3. Wykonawca przed terminem płatności pierwszej faktury, przedstawi (w formie pisemnej) 

Zamawiającemu, pod rygorem wstrzymania płatności, wykaz numerów rachunków bankowych, na 

które dokonywane będą płatności. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego. 

 

Wstrzymanie sprzedaży 

§ 12 

1. Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do danego punktu odbioru następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania gazu ziemnego przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego do danego punktu odbioru, gdy Odbiorca 

zwleka z zapłatą za pobrany gaz ziemny co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności faktury, 

pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia Odbiorcy o zamiarze wstrzymania świadczenia 

usług i dostaw, z zastrzeżeniem zapisów §10 ust. 9. 

3. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 

Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności. 
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4. Dostawy gazu ziemnego mogą zostać wstrzymane w sytuacji, gdy podczas kontroli stwierdzono, że 

nastąpił nielegalny pobór, lub w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, 

że instalacja Zamawiającego (Odbiorcy) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

środowiska. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem dostaw paliw 

gazowych wskutek naruszenia przez Zamawiającego (Odbiorcę) warunków Umowy i 

obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 

Okres obowiązywania Umowy 

§ 13 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r. z zastrzeżeniem, 

że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową 

dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy. 

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia 30.09.2021r.  

 

Rozwiązanie Umowy/ Odstąpienie od Umowy 

§ 14 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 

zobowiązań z niej wynikających. 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 

druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 7 dniowego terminu na 

usunięcie nieprawidłowości, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku 

utraty przez Wykonawcę uprawnień przewidzianych obowiązującymi przepisami do realizacji 

niniejszej Umowy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku gdy 

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

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

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy (części lub 

całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP skutkującego utratą 

możliwości dostarczania paliwa gazowego do punktu Zamawiającego (Odbiorcy), Wykonawca 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego (Odbiorcę) o tym fakcie na piśmie. W takim przypadku umowa ulegnie 

rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD/OSP i zastosowanie będą 

miały zapisy §16 ust.1 Umowy. 

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

Zmiany postanowień Umowy 

§15 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w 

następującym zakresie: 
1) Zmiany ceny oferty brutto wyłącznie w przypadku: 

a) Zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie 

podatku akcyzowego, 
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b) Zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa 

URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w 

okresie obowiązywania Umowy, 

c) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT  

d) Ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, w wyniku czego zmianie 

ulegnie cena jednostkowa netto paliwa gazowego 

o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek, bez konieczności zawierania Aneksu do 

Umowy, pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego o przedmiotowych zmianach, 

oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. e), f) i g) mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  

e) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

f) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

g) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. 

Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera e)-g) obowiązywać będą od dnia zawarcia przez 

Strony stosownego aneksu. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ 

przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w 

szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na 

wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących udział w realizacji 

zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów 

realizacji niniejszej Umowy. 

2. Zmiany ilości punktów odbioru wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana 

wynikać może np. z likwidacji/włączenia punktu odbioru, zmiany stanu prawnego lub 

technicznego punktu odbioru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i 

formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas 

obowiązujących umów. 

3. Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Operatora. 

4. Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru, jeżeli 

zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania 

dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron. 

5. Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

Umowy do aktualnego stanu prawnego. 

6. Strony dopuszczają również wprowadzenie zmian w zawartej Umowie w przypadku: 
a) Konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej;  

b) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę;  

c) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

d) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 

a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie 

lub na wynik postępowania. 
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7. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 4 niniejszej Umowy, o ile zajdą okoliczności 

(łącznie lub rozdzielnie) opisane w niniejszym punkcie. 

8. Opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu 

realizacji umowy, 

9. W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a mających 

charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik 

postępowania. 

10. Zmiany postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 11 i 12 niniejszego 

paragrafu, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 

Strony, pod rygorem nieważności.  

11. Zmiany wynikające ze zmiany treści Taryfy Operatora (o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) 

niniejszego paragrafu) obowiązują od dnia wejścia w życie Taryfy i nie wymagają dla swej 

ważności aneksu, przy czym o zmianie Taryfy Operatora Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego/Odbiorcę w formie pisemnej. 

12. Zmiany wynikające ze zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) obowiązują od 

dnia ich wejścia w życie. O zmianie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Odbiorcę w 

formie pisemnej oraz wskazać datę wejścia w życie zmiany oraz które opłaty i w jakich 

wysokościach ulegają zmianie w odniesieniu do Oferty Wykonawcy.  

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, 

jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu 

prawnego. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów na wzorcu zaproponowanym przez 

Wykonawcę pod warunkiem, że jego zapisy nie będą stały w sprzeczności z zapisami Istotnych dla 

Stron postanowień umowy oraz pozostałych zapisów dokumentacji przetargowej, a Zamawiający 

je zaakceptuje. 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia odrębnych umów dla każdego punktu poboru 

gazu. 

 

Kary Umowne 

§16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie 

Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 4 pkt 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 4 pkt 1.  

3. W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia 

układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które 

miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, 

upomnienia czy wezwania do zapłaty, lub zaniechaniem/ zaniedbaniem ze strony Wykonawcy 

obowiązku powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze 

wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu odbioru. 

4. Każdorazowe obciążenie karą umowną nastąpi na podstawie noty obciążeniowej. 

5. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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Postanowienia końcowe 

§17 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że zmiany Umowy, pod rygorem nieważności, winny być sporządzone w formie 

aneksu, z zastrzeżeniem postanowień §15 niniejszej Umowy.  

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający kierować będzie na adres 

Wykonawcy: …………………………………… . 

4. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów w celu realizacji postanowień umowy 

jest ………., adres e-mail ………………,  tel. …………………….. . 

5. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów w celu realizacji postanowień 

Umowy jest ……….., adres e-mail ………,  tel. …………, fax ………… .  

6. Zmiana osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

7. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy, z bieżącym poborem/fakturami 

Wykonawca kierować będzie na adres jak dla faktur. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne 

wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

9. Spory, które mogą wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą Umową Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej Umowy a zapisami Taryfy Sprzedawcy lub 

OWU Sprzedawcy bezwzględne pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że zostały mu udostępnione przez Wykonawcę Ogólne warunki Umowy 

Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego. 

 

§ 18 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

3. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Wykaz punktów odbioru  

2) Oświadczenie Zamawiającego/Odbiorcy o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów 

gazowych (oświadczenia akcyzowe) szt. …… 

3) ………….. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

WYKAZ PUNKTÓW ODBIORU 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 – ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 

 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
 

l.p. Nazwa Podmiotu Trzeciego: Adres: 

  
 
 
 
 

 

 
Ja (my) ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod 

nazwą: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie 

Łódzkim następującemu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….  
następujących zasobów (należy wskazać rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne lub 
zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….   
Oświadczam, iż:  
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………..  
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy wykonywaniu 
zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….   
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  

 
 
 
 

 
UWAGA!  
Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową 
spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty. 
Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 10 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD - WZÓR. 

 
Zamawiający: 
 „PGKiM”  Sp.  z  o. o. 
ul. 1 Maja 28/30  
95-070 Aleksandrów  Łódzki 

 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU Z OSD UMOWY  
NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO  

 
l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa 

gazowego do siedziby „PGKiM” Sp.  z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim” w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

posiadamy aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce 

dostarczania gazu ziemnego, co umożliwi dostawy do punktów odbioru wskazanych przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

 

 
…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                                               (podpis) 

 


