
 

 

Ogłoszenie nr 604963-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.  

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI 

PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W 

KIJANACH” W LATACH 2021 – 2022” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: W imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowanie przeprowadza: Powiat 

Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna 

telefon:81 53 15 204 faks: 81 752 64 64 e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl 

www.powiatleczynski.pl Działający na podstawie zlecenia przeprowadzenia procedury 

udzielania zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie zapisu art. 15 

ust.2 i 3 ustawy, które jest także pełnomocnictwem Zamawiającego.  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, krajowy numer 

identyfikacyjny 95012000000000, ul. Kijany  19 , 21-077  Kijany, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. 81 752 75 61, e-mail sekretariat@zsrkijany.pl, faks 81 757 70 06.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.powiatleczynski.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111,  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA 

ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ 

ROLNICZYCH W KIJANACH” W LATACH 2021 – 2022”  

Numer referencyjny: IRP.272.4.15.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz 

świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (typu E), o cieple spalania 

nie mniejszym niż 38 (MJ/m³), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa) do budynków 

Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach 19, 21-077 Spiczyn w ilości szacunkowej 2 503 900,00 

kWh w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. 2. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie 

usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), przepisach 

wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 3. 



Dostarczany gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach 

ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tj. 

Dz.U. z 2020r. Nr 411). 4. Dostawa gazu ziemnego będzie realizowana na podstawie umowy 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu 

ziemnego (umowa kompleksowa). 5. Szczegółowy wykaz punktów poboru gazu i 

prognozowanej ilości zużycia gazu zawiera - załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Szacunkowe 

zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w zał. nr 1 do SIWZ może odbiegać od 

faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy i ma charakter prognozy, dokonanej 

przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich 

okresach. 7. Określenie szacowanej wielkości poboru gazu stanowi element niezbędny 

służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu gazu w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zakupu większej lub mniejszej +/- 20 % ilości gazu. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia 

określonego w pkt.1 nie będzie skutkowała zmianą ceny jednostkowej za kWh podaną w 

ofercie. 8. Rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży gazu odbywać się będą według bieżących 

wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów przekazywanych 

Wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i fakturowane będą oddzielnie 

dla każdego z punktów poboru gazu, a podana ilość szacunkowa zużycia gazu ma charakter 

orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiających do zakupu gazu ziemnego 

w podanej ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego poboru przewidywanej ilości gazu. 

9. Okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie 

OSD. 10. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu danych 

pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży gazu do obiektów objętych zamówieniem 

otrzymanych od właściwego OSD. 11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej 

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu 

ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji w 

zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na 

którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż 

termin realizacji zamówienia. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w 

imieniu Zamawiającego, procedury ewentualnej zmiany Sprzedawcy, tj. do złożenia w 

imieniu Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku w sprawie 

zgłoszenia zmiany Sprzedawcy – stosownie do wyniku postepowania przetargowego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku. 13. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, zmiana 

sprzedawcy nastąpi kolejny raz. 14. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 

dojdzie do skutecznej zmiany Sprzedawcy, o której mowa w pkt 12, ewentualne skutki 

finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 15. Paliwo 

gazowe przeznaczone jest w 100% do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej wody. 16. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia przez OSD bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży paliwa gazowego. 

Tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego (Odbiorcę) z wszelkich kosztów i 

obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym. 17. Zamawiający informuje, że 

podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 910) zwolnione są z podatku akcyzowego na wyroby 



gazowe do celów opałowych na podstawie art. 31b ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. 

o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2020 poz.722). 18. Zamawiający oświadcza, że paliwo 

gazowe kupowane przez niego zużywane będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co 

oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo 

energetyczne. 19. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z 

obiektu/obiektów, do którego/których ma być dostarczany gaz. 20. Zamawiający informuje, 

że posiada umowę kompleksową na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego do wszystkich 

punktów poboru z: ONICO Energia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Flory 3/4, 

00-586 Warszawa Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i uzgodnień z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w 

szczególności zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. 21. 

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postepowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: a) 

zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej u Operatora, b) reprezentowania 

Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. c) zawarcia umowy w imieniu 

Zamawiającego na dystrybucję gazu do punktów poboru Zamawiającego. wg wzorów 

stosowanych powszechnie przez Wykonawcę. 22. Dostawa gazu będzie odbywać się za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD). Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 

ul. ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa 23. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłożenia projektu umowy wraz z 

Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), uwzględniający istotne dla stron postanowienia 

określone w załączniku nr 5 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. 24. 

Standardy jakościowe: Standardy jakościowe, przedmiotu zamówienia określają przepisy 

ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze w 

szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018r. poz. 1158 z 

późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i 

trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1252) oraz 

Polskie Normy PN-C-04750:2011 . Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę 

w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na 

polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz Polskie Normy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

65200000-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 



lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w 

okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 2. Rozpoczęcie sprzedaży gazu nastąpi od dnia 

01.01.2021 r. jednakże nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury 

zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia 

(koncesję) do wykonywania działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 poz. 833 z póżn. zm.). b) Wykonawca 

spełni warunek, jeżeli przedstawi Zamawiającemu: - oświadczenie koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej lub - oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na 

którym znajdują się miejsca dostarczania gazu ziemnego zawartą na okres nie krótszy niż 

termin realizacji zamówienia; w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego 

poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) 

doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 1 dostawę gazu 

ziemnego o łącznej wielkości nie mniejszej niż 1 000 000 kWh rocznie dla jednej dostawy*. 

Przez wielkość 1 dostawy Zamawiający rozumie łączną wielkość dostaw wykonanych lub 

wykonywanych w ramach 1 umowy. Przez 1 dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw 

energii elektrycznej w ramach 1 umowy. W przypadku dostawy wykonywanej, Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi 

określone przez Zamawiającego w zakresie wartości dostawy.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 



Nie  

Informacje dodatkowe: 6.2. 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, sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 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 przedmiotowego zamówienia. 6.3. 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 oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności: a) 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, 

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 6.4. Zamawiający będzie oceniał, 

czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2,4 i 8ustawy 

Pzp. 6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach 

polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o 

których mowa w pkt.6.1.2 ppkt 3. 6.6. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują dostawy do realizacji, których te 

zdolności są wymagane. 6.7. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6.8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza 

realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 6.9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie 

usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien 

przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usługi. 6.10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania 

części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6.11. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.12. Powierzenie wykonania części 



zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 6.13. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o 

zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisany w pkt 

6.1.2 ppkt 3) SIWZ powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca. Przynajmniej jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi posiadać 

uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej 

wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne, z tym że wymóg posiadania uprawnień 

dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 

6.14. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.15. Niespełnienie choćby jednego z 

warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona najwyżej, przedstawienia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących 

dokumentów: 7.4.3. 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 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 

7.4.4. 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 formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę) - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 8 ustawy; UWAGA: W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 7.4.5. 

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu 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 z późn. zm.), (w formie oryginału) -według załącznika nr 9 do SIWZ, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 7.4.6. 

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; 7.4.7. 

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie 

oryginału) według załącznika nr 6 do SIWZ 7.4.8. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym 

mowa w pkt.7.4.3- 7.4.6 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: a) nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 7.4.9. 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. 7.4.8 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.7.4.8 pkt a i b 

zdania drugie stosuje się, 7.4.10. 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 za-mieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 7.4.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.7.4.3.- 7.4.6. 7.4.12. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione w pkt.7.4.3-

7.4.6., dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 



zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona najwyżej, przedstawienia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących 

dokumentów: 7.4.1. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

sprzedaży i obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - w 

celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 7.4.2. wykazu dostaw (według załącznika nr 7 do SIWZ) 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane – (w formie oryginału), z załączeniem dowodów określających czy te 

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

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i 

zawodowych dotyczących doświadczenia;  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty 

wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z 

postępowania - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert; 7.2. W 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp są zobowiązani również do złożenia 

następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 6 do SIWZ). 

Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 7.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich 

Wykonawców. 7.3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 



warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1. 7.3.2. 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 przedmiotowego zamówienia – zał. Nr 8 do 

SIWZ. 7.3.3. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie 

złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci. 

7.3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w 

oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania 

oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: a) 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 7.1 i 7.2 i. ppkt. 7.4.3-7.4.6) składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; b) pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są 

składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; c) poza dokumentami wymienionymi w ppkt a) i b) Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa, o 

którym mowa w pkt. 8.1. 7.5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na 

podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie 

spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

wykonawca spełnia. 7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 10.2. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert. 10.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancja bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) 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. 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Powiatu Łęczyńskiego Nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 w tytule przelewu 

podając: „Wadium dla postępowania Nr sprawy: IRP.272.4.15.2020” 10.5. Wadium 

wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się 

na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.6. W przypadku 

wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w osobnej kopercie 

opisanej: „Wadium dla postępowania Nr sprawy: IRP.272.4.15.2020.” 10.7. Oryginał 

gwarancji/poręczenia powinien być przesłany w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z 



ustawą Pzp. 10.8. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz jest Powiat 

Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna. 10.9. W 

związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem wadium w formie tradycyjnej ze 

względu na ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z 

ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym, Zamawiający dopuszcza wniesienie 

wadium w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby 

umocowanej do reprezentowania gwaranta. W przypadku wniesienia wadium w formie 

elektronicznej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu 

oryginału dokumentu” 10.10. Wadium w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania Gwaranta, wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: 

zamowienia@powiatleczynski.pl 10.11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej 

akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 10.12. Warunki 

zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 10.13. Z treści wadium 

składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie 

wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium 

takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

10.14. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    



Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  



Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena „C” 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 



IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Istotne postanowienia umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany w terminie 5 dni od wyboru 

oferty do przedłożenia projektu umowy, który winien zawierać istotne postanowienia umowy, 

stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU) do 

akceptacji przez Zamawiającego  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

19.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 19.11. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w 

stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi 

wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą okoliczności 

(warunki zmiany umowy) wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ. – Istotnych postanowieniach 

umowy. 19.12. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. ZMIANY UMOWY IPU: 19. W okresie obowiązywania umowy Strony 

dopuszczają możliwość zmiany cen za sprzedaż oraz dystrybucję paliwa gazowego, wskutek 

zmiany taryf, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 20. Powyższe zmiany 

cen następują automatycznie od dnia wejścia w życie nowych taryf bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy. 21. Zamawiający/ Odbiorca przewiduje możliwość zmiany 



postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) w przypadku konieczność 

wprowadzenia zmian gdy wynikają one z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Odbiorcy( np. gdy obniży to koszty 

realizacji przedmiotu umowy); 2) w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf 

(opłat) za świadczenie usług dystrybucji dla lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zamawiający/Odbiorca 

przyjmie zmianę cen jednostkowych netto opłat sieciowych stałych i zmiennych w okresie 

obowiązywania umowy, 3) w przypadku zmiany opłaty abonamentowej wprowadzonej nową 

Taryfą Wykonawcy/Sprzedawcy, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

4) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, akcyzy, Zamawiający/Odbiorca 

przyjmie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w 

kwocie podatku VAT, akcyzy, 5) w przypadku zmiany uregulowań prawnych powszechnie 

obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, 6) w przypadku konieczności 

zmiany mocy umownej, oraz grupy taryfowej, 7) w przypadku, gdy zmiany będą 

dopuszczalne w granicach normowania ustawą Prawo Zamówień Publicznych i w 

postanowieniach SIWZ 8) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, 

które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). 22. 

Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-11-10, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 



 


