Znak sprawy: VOL/GAZ/III/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego
na

KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ
PALIWA GAZOWEGO

ZATWIERDZAM:

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.

2.
3.

Zamawiającym są podmioty wchodzące w skład „Gazowej Grupy Zakupowej
III/2017 Voltra” tj.:
a. Gmina Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, NIP: 7412025674;
b. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 25, 62-600 Koło, NIP: 6661889172;
c. Zespół Szkół w Ciechowie, ul. Średzka 1, 55-300 Ciechów, NIP: 9131522519;
d. Gmina Środa Śląska, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, NIP: 9131500156;
e. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej, ul. Górna 1, 55-300 Środa Śląska,
NIP: 9131493108
f. Budynek Gminny (byłe przedszkole nr 2), Al. Konstytucji 3-go Maja 11, 55300 Środa Śląska, NIP: 9131609410;
g. Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej, ul. Kilińskiego 31A, 55-300
Środa Śląska, NIP: 9131609410;
h. Przedszkole Publiczne w Ciechowie, ul. Osiedlowa 6, 55-300 Ciechów, NIP:
9131609344;
i. Dom Kultury w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, NIP:
9131053237;
j. Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej, ul. Wierzbowa 1, 55-300 Środa Śląska,
NIP: 9131619466;
k. Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, NIP: 5711629663;
l. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755
Warszawa; NIP: 1180059744;
m. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach S.P.Z.O.Z., ul. Panewnicka 65, 40760 Katowice, NIP: 6342305444;
n. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Al. Solidarności
105, 00-140 Warszawa, NIP: 5250008844.
Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Voltra Sp. z o.o., działająca w imieniu i na
rzecz podmiotów określonych w ust. 1.
Dane Pełnomocnika Zamawiającego:
Voltra Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47
05-250 Radzymin
KRS 0000376498
NIP 5272647089
REGON 14278460300000

4.

Adres korespondencyjny/adres poczty elektronicznej:
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
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03-214 Warszawa
e-mail: zpu@voltra.pl
5.

Adres strony internetowej, na której dostępna będzie SIWZ: www.voltra.pl.

II. DEFINICJE

1.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2.

Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – dla podmiotów
Gazowej Grupy Zakupowej Nr III/2017 Voltra.
Znak sprawy: VOL/GAZ/III/2017;

3.

Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., );

4.

Ustawa PE – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.);

5.

Zamawiający – podmioty wyszczególnione w Rozdziale I ust. 1 SIWZ tworzące
Gazową Grupę Zakupową Nr III/2017 Voltra;

6.

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego;

7.

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego;

8.

Umowa – każda z umów zawartych przez poszczególne podmioty wchodzące
w skład Gazowej Grupy Zakupowej Nr III/2017 Voltra z wyłonionym
w Postępowaniu Wykonawcą, których przedmiotem jest kompleksowa dostawa
paliwa gazowego, a w odniesieniu do danych lub wielkości zbiorczych – wszystkie
te umowy.

9.

Pełnomocnik Zamawiającego – podmiot wskazany w Rozdziale I ust. 2 SIWZ .

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy PZP.

2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8
Ustawy PZP.
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3.

Podstawę prawną trybu udzielenia zamówienia publicznego (w tym jego wyboru)
stanowią art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy PZP.

4.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez
zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ wraz ze wszystkimi
załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

5.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy
Ustawy PZP oraz zgodnie z przepisem art. 14 tej ustawy - przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

6.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem nr
referencyjnym VOL/GAZ/III/2017. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania
się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

7.

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również
umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu
ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa
gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji
znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej “Miejscami
odbioru”, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2.

Prognozowane łączne zapotrzebowanie paliwa gazowego w okresie od
01.01.2018 do 31.12.2019 wynosi 23 268 940,65 kWh.

3.

Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w ust. 2 jest wartością
szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i służy wyłącznie do
porównania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej
w ust. 2. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 2 nie będzie
skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.

4.

Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz
zamówienie mocy umownej określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

4

5.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach
określonych przepisami Ustawy PE oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy
przepisami wykonawczymi.

6.

Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywać się będzie za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD.

7.

Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego do:
a. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa
gazowego do OSD w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy
paliwa gazowego,
b. wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa
gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umów
kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia
stron,
c. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym
sprzedawcą niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego.

8.
9.
10.
11.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, która nie obejmuje
wykonania całego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV):
09120000-6 – paliwa gazowe,
09123000-7 – gaz ziemny,
65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia od dnia zawarcia
umowy do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi nie wcześniej niż od dnia
wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ (kolumna okres dostaw „od”) dla
każdego Miejsca odbioru oddzielnie, po uprzednim spełnieniu warunku
skutecznego wypowiedzenia lub zakończenia obecnie obowiązującej umowy
kompleksowej na dostawę paliwa gazowego oraz po pozytywnie zakończonej
procedurze zmiany sprzedawcy.
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.

2.

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie okoliczności
wskazanych w:
a) art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
2) spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu,
o których mowa w ust. 2.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki
udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP, tj.:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże się
posiadaniem:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE),
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE) (dotyczy
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
albo
podpisanej aktualnej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się Miejsce odbioru
(dotyczy Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
2) posiada zdolność techniczną i zawodową:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których
każda dostawa obejmowała dostarczenie do odbiorcy co najmniej 10 GWh
w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Każda z dostaw winna być zrealizowana na
podstawie trzech odrębnych zamówień (umów, zleceń).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego.
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3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się
posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych
00/100);

W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku
określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w
walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich,
Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich
opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3.

4.

5.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie.
Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego
warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VII SIWZ.
Zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
w odniesieniu do 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. 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.
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
7

Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu Zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia.
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.
6.

7.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zgodnie
z ust. 5, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w:
1)art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy Pzp,
2)art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
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.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

KAŻDY Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego
dalej „jednolitym dokumentem”, „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” lub
„JEDZ”.
W celu uzupełnienia JEDZ Wykonawcy mogą posługiwać się serwisem
poświęconym
JEDZ
dostępnym
pod
adresem
internetowym:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.
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Niezależnie od powyższego w celu ułatwienia Wykonawcom prawidłowego
uzupełnienia dokumentów JEDZ, Zamawiający załącza do niniejszej
INSTRUKCJI wzór JEDZ w wersji edytowalnej z instrukcją odnoszącą się do
wypełnienia dokumentu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym
przypadku JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w Postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
zobowiązany jest do złożenia JEDZ dotyczącego tych podmiotów trzecich (każdego
z nich). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu JEDZ
podmiotu trzeciego uzupełnionego o informacje wymagane w:
1) Części I i Części II Sekcja A i B JEDZ oraz
2) Części III JEDZ
3) Części IV JEDZ - w takim zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby
podmiotu trzeciego
dla wykazania spełniania warunków udziału
w Postępowaniu,
4) Część VI JEDZ.
5.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1b Ustawy Pzp, które Zamawiający określił w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ
Zamawiający żąda wskazania w JEDZ informacji w następującym zakresie:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w Postępowaniu dotyczącego posiada kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów określonych w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 ppkt. a)
i ppkt. b) SIWZ Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w Części IV Sekcja B
pkt 1 JEDZ – w odniesieniu do posiadanych koncesji (lub umowy w zakresie
ppkt. b);
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału
w Postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej określonego
w Rozdziele VI ust. 2 pkt 2 SIWZ Zamawiający żąda złożenia oświadczenia
w Części IV Sekcja C pkt 1b – w postaci wykazu dostaw wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2
SIWZ.
3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w Postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych
9

6.

w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ Zamawiający żąda złożenia oświadczenia
w Części IV Sekcja B pkt 5 JEDZ – w odniesieniu do sumy gwarancyjnej
posiadanego ubezpieczenia na wymaganym w warunku poziomie,
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z Postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia w JEDZ oświadczenia
w następującym zakresie:
1) w Części III Sekcja A JEDZ w zakresie przestępstw, których dotyczy
przesłanka ustawowa z art. 24 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 Ustawy Pzp (w
zakresie przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp), a które
jednocześnie stanowią implementację art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE,
tj.
a) udział w organizacji przestępczej, czyli na gruncie prawa krajowego – art.
258 Kodeksu karnego;
b) korupcja, czyli art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub
art. 48 Ustawy o sporcie;
c) nadużycie finansowe – przestępstwa skarbowe, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. b Ustawy Pzp;
d) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
terrorystyczną, czyli przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c Ustawy Pzp;
e) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu – art. 299 lub art. 165a
Kodeksu karnego;
f) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi – art. 189a Kodeksu karnego;
2) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji dotyczącej naruszenia obowiązków
w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
w zakresie przestępstw, których dotyczy przesłanka ustawowa z art. 24 ust.
1 pkt 13 i pkt 14 Ustawy Pzp (w zakresie przestępstw wskazanych w art. 24
ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp), a mianowicie:
a) przestępstwa przeciwko środowisku wymienione w art. 181 – 188 Kodeksu
karnego;
b) o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
z art. 218 - 221 Kodeksu karnego;
c) przestępstwa, o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769) (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp);
3) w Części III Sekcji D JEDZ dotyczącej krajowych podstaw wykluczenia
w zakresie przestępstw, których dotyczy przesłanka ustawowa z art. 24 ust.
1 pkt 13 i pkt 14 Ustawy Pzp (w zakresie przestępstw wskazanych w art. 24
ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp), a mianowicie:
a) o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wymienione w art.
270 – 277 Kodeksu karnego;
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b)o przestępstwa przeciwko mieniu z art. 278 – 295 Kodeksu karnego;
c) o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu wymienione
w przepisach art. 296 – 307 Kodeksu karnego –z wyjątkiem art. 299
(pranie pieniędzy);
4) w Części III Sekcja B JEDZ w podsekcji dotyczącej płatności podatków lub
składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 15 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy
Pzp;
5) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do potwierdzenia przez
Wykonawcę, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd (…); nie
zataił informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty (…)
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces
podejmowania decyzji przez instytucję w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy Pzp
6) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do potwierdzenia przez
Wykonawcę, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd (…); b)
nie zatai informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty
(…) d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na
proces podejmowania decyzji przez instytucję, w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp;
7) w Części III Sekcja C JEDZ podsekcji odnoszącej się do potwierdzenia przez
Wykonawcę, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd (…); b)
nie zataił informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty
(…) d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na
proces podejmowania decyzji przez instytucję w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy Pzp;
8) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do INSTRUKCJI
o doradzaniu instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu
bądź zaangażowaniu w inny sposób w przygotowanie postępowania
o udzielenie zamówienia w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp;
9)
w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do informacji
o porozumieniach mające na celu zakłócenie konkurencji w odniesieniu
do przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy Pzp;
10) w Części III Sekcja D JEDZ w podsekcji odnoszącej się do podstaw wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp;
11) w Części III Sekcja D JEDZ w podsekcji odnoszącej się do podstaw wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym w odniesieniu do przesłanki do wykluczenia
określonej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy Pzp;
12) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do znajdowania się
w sytuacji bankructwa, prowadzenia postępowania upadłościowego (…)
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7.

8.

9.

w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
Pzp.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą
Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów
trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zaleca aby
zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim złożone zostało na
wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający:
1)
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw do wykluczenia (art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp). Wykaz dokumentów
i oświadczeń w powyższym zakresie Zamawiający zawarł w ust. 9 i 10;
2)
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym
etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w Postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w ust. 8, a dotyczących:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
określonych w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ Zamawiający żąda
złożenia:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE)
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE) (dotyczy
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
albo
podpisanej aktualnej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się Miejsce odbioru
(dotyczy Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

12

2) zdolności technicznej i zawodowej określonych w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2

SIWZ Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy dostawy
wymienione w Części IV Sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. UWAGA - Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b
JEDZ dostawy wykonane/wykonywanie na rzecz Zamawiającego
również zobowiązany jest złożyć dowody o których mowa powyżej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia
w sprawie dokumentów1, odstępuje od żądania złożenia wykazu
dostaw, ponieważ zakresowi informacji objętych wykazem odpowiada
treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.
sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3
SIWZ, Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca
jest ubezpieczonym od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp
Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13 i pkt 14 Ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych
w przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt
13 Ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (w odniesieniu do
podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
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
3)

10.

1

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126)
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11.

12.

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 (art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp);
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 (art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp);
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;
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 (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) - (art. 24 ust. 5
pkt 8 Ustawy Pzp);
6)
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem 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;(art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy
Pzp);
7)
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1
pkt 22) Ustawy Pzp).
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia w sprawie
dokumentów odstąpi od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek
wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 Ustawy Pzp i oświadczeń
wskazanych w ust. 10 pkt 5-7 powyżej, ponieważ zakresowi informacji objętych
podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania
przez Wykonawcę w JEDZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty, o których mowa w ust. 9 Wykonawcy składają łącznie.
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13.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) ust. 10 pkt 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, pkt 14
Ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w przepisie w zakresie
katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy Pzp) i art. 24
ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp
2) ust. 10 pkt 2 i 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że 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;
3) ust. 10 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
Pzp).
14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i 3 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, lub
dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
15. 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 ust. 13 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. Zapisy powyżej odnośnie czasu wystawienia
wskazane w ust. 14 stosuje się odpowiednio.
16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby, której dotyczy dokument wskazany w ust. 10 pkt 1, składa
dokument, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 Ustawy Pzp (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13 Ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jeżeli w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy
powyżej odnośnie czasu wystawienia wskazane w ust. 14 stosuje się odpowiednio.
Wykonawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 10 (lub
w ust. 13 i 15 jeżeli dotyczy) winni przedłożyć każdy z osobna.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub
Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi
europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do
urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust.
9 oraz w ust. 10.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej (o których
mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 Ustawy Pzp, polega na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 dotyczących tych
podmiotów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy
Pzp (w formie JEDZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia Postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a Ustawy Pzp wezwie do
ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
Postępowania.
Zamawiający wezwie także na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ informacji o dostępności
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

(tj. potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki
udziału w Postępowaniu), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę tj.
oświadczenia lub dokumenty, jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są
prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26
ust. 1 lub art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp Wykonawca wskaże oświadczenia lub
dokumenty, które mają być wzięte pod uwagę przez Zamawiającego
w niniejszym Postępowaniu w sposób umożliwiający identyfikację tych
oświadczeń i dokumentów poprzez szczegółowe określenie postępowania,
w którym dane oświadczenie lub dokument zostały złożone wraz
z informacjami identyfikującymi sam dokument bądź oświadczenie, a które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego (w szczególności dotyczy to 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 ze wskazanych przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów będących w jego posiadaniu, o ile są one aktualne.
Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz
wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie
dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia (w tym JEDZ) dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp składane są w oryginale.
Dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których powyżej, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w Postępowaniu, zobowiązany jest
złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp,
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32.

33.

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
Postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 31 wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w ust. 31 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ PEŁNOMOCNIKA
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. 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 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w
rozumieniu
Ustawy
z
dnia
18
lipca
2002
r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) – drogą
elektroniczną na adres: zpu@voltra.pl
3. 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.
4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
oraz
Wykonawcy
przekazują
pisemnie
lub
drogą
elektroniczną
z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów wymaganej postanowieniami
SIWZ i przepisami prawa, co odnosi się także do uzupełnień w trybie art. 26 ust.
3 i ust. 3a Ustawy PZP oraz z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.
6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dla
pełnomocnictw.
7. Dokument przesłany drogą elektroniczną winien przybrać formę skanu
oryginału pisma podpisanego przez upoważnioną osobę.
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8.

9.

Przekazanie korespondencji, o której mowa w niniejszym Rozdziale w formie
innej niż określona przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego Rozdziału będzie
nieskuteczne (nieważne).
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców powinny być przesyłane
z wykorzystaniem danych kontaktowych Pełnomocnika Zamawiającego.
Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Pełnomocnika Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli odpowiedzi zainteresowanemu
Wykonawcy. Kopie odpowiedzi wraz z opisem zapytania (lecz bez ujawnienia
źródła zapytania) Pełnomocnik Zamawiającego prześle wszystkim Wykonawcom,
którzy otrzymali SIWZ i zamieści na stronie internetowej, na której jest
udostępniona SIWZ.

10.

Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich
Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

11.

W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert, Pełnomocnik
Zamawiającego może zmienić treść SIWZ z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na
zapytania Wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Pełnomocnik Zamawiającego przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz
zamieści informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ tj.
www.voltra.pl

12.

Źródło aktualnych informacji dotyczących Postępowania będzie stanowiła strona
internetowa www.voltra.pl. Pełnomocnik Zamawiającego będzie na niej
publikował w szczególności: zapytania od Wykonawców i innych podmiotów,
wyjaśnienia Pełnomocnika Zamawiającego, zawiadomienia o przedłużeniu
terminu składania ofert, wynik postępowania przetargowego, a przypadku
unieważnienia postępowania – informację o unieważnieniu.

13.

Osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami:
Estera Zając, tel.: +48 509 561 604, e-mail: e.zajac@voltra.pl ,w godzinach: 9:0016:00

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawcy przystępujący do Postępowania są zobowiązani do wniesienia
wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych,
00/100).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru
wykonawcy tj.
1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest
poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą a beneficjentem musi być
Pełnomocnik Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu
należy dokonać wpłaty na konto Pełnomocnika Zamawiającego prowadzone przez
Spółdzielczy Bank Rozwoju, nr konta 22 8769 0002 0361 0938 2000 0010.
Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli
przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego
zostanie uznany kwotą wadium. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium
w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie
zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 5 i jego oryginał zostanie
złożony w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Krasnobrodzka 5, 03-214
Warszawa przed upływem terminu składania ofert.
Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego),
2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do
nieodwołalnej i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi
(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości
ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp,
4) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do
wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc
od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do
zapłaty,
5) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą
wskazanym w SIWZ,
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert,
w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2,
lub na cały okres związania ofertą zostanie odrzucona .
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
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wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust. 12.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium złożone w
formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału
dokumentu.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach
określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a Ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
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.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany
będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

2.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia (art. 182 ust. 6 Ustawy PZP).

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej.
Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje, że wszystkie złożone oferty zostaną
odrzucone.

2.

Oferta winna zawierać:
1) formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ
2) formularz cenowy którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do SIWZ.

3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, w szczególności w Rozdziale VII
ust. 1 SIWZ;
2) dowód wniesienia wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest
w pieniądzu dowodem jego wniesienia jest kopia polecenia przelewu,
w przypadku gdy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz – dowodem jego
wniesienia jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia (zalecanie).
Nie należy mylić dowodu wniesienia wadium z jego wniesieniem – sposoby
wniesienia określone zostały w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ;
3) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji wykonawcy (np.
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej);
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty,
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w
pkt 3; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby
pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy
spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp,
6) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa
wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, sporządzona
pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym atramentem
lub inna trwałą techniką podpisana i opieczętowana przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi
Wykonawcę zasadami reprezentacji oraz opatrzona datą. Podpis musi być
złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która się podpisała.
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5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
6. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie
z art. 23 Ustawy Pzp pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny
być podpisane lub parafowane – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub
w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
10. Dokumenty wielostronicowe przedłożone w formie kopii powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron.
11. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane
postanowieniami niniejszego Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone,
kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę; warunki te nie stanowią
o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały
Wykonawcę.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z powołanym przepisem ustawy przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności”. Wykonawca musi wykazać, jakie podjął
działania celem zachowania w poufności informacji, które chce zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do
oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia danej informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. Sam fakt złożenia dokumentów do osobnej koperty
i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” nie jest wystarczające i nie
będzie traktowane jako działanie niezbędne w celu zachowania poufności informacji
i zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w niniejszym postępowaniu. Stosownie
do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających
z powołanej ustawy i wymogów niniejszego postępowania, Zamawiający będzie
miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest
bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację jako niepodlegającą
ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
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16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz. 1503, z późn. zm.).
13.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
(opakowaniu). Kopertę należy opisać w podany niżej sposób:
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa
III/2017 VOLTRA)”; ,,NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.10.2017 r. godz. 11.00”

14.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi
Wykonawca.

15.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany
(w tym poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej oferty pod warunkiem,
że Pełnomocnik Zamawiającego otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o ich wprowadzeniu musi
być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej z dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. W sytuacji
zmiany oferty Wykonawca składa nowa ofertę w miejscu składania poprzedniej.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

16.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak przewidziane dla wprowadzania zmian, w kopercie odpowiednio
oznakowane z dodatkowym dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Miejsce składania ofert:
Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa

2.

Termin składania ofert:
Nie później niż do dnia 16.10.2017 r. do godz. 11.00.
Biuro czynne: 9:00 – 15:00

3.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
16.10.2017 r. godz. 11:15
Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214

4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Pełnomocnik Zamawiającego poda kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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5.

Otwarcie ofert przez Pełnomocnika Zamawiającego nastąpi w obecności
Wykonawców, którzy stawią się w miejscu i terminie określonych w ust. 3.
Otwarcie ofert jest jawne.

6.

W trakcie otwierania ofert, Pełnomocnik Zamawiającego poda następujące
informacje o każdej ofercie: nazwę Wykonawcy, adres Wykonawcy, cenę.

7.

Podanie szczegółowych informacji o ofertach rozpocznie się od podania nazw
Wykonawców, których oferty zostały złożone po terminie określonym w pkt 2.

8.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.

3.

4.

5.

Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy
podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do
obowiązków Wykonawcy – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
Do obliczenia ceny oferty brutto należy posłużyć się formularzem oferty
i formularzem cenowym, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik
nr 2a do SIWZ.
W formularzu cenowym dla taryf W-2.1, W-3.6, W-4, W-5.1, W-6A.1 Wykonawca
musi podać jednakową cenę jednostkową sprzedaży paliwa gazowego.

6.

Ceny sprzedaży paliwa gazowego dla tych taryf (W-2.1, W-3.6, W-4, W-5.1, W6A.1) nie mogą być różne, za wyjątkiem podania cen oddzielnie z akcyzą i bez
akcyzy.

7.

Stawki opłat abonamentowych dla taryf grup taryfowych mogą być różne.

8.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

9.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY
OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego będzie się
kierował kryterium
ceny za realizację przedmiotu zamówienia, waga - 100 %.

2.

W ustalonym przez Zmawiającego kryterium najtańsza oferta otrzyma 100,00
punktów a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
najniższa cena brutto
K1 = -------------------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej brutto

3.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert będzie przedstawiało taką samą cenę tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe,
nie
mogą
zaoferować
cen
wyższych
niż
zaoferowane
w złożonych ofertach.

XV. OCENA I BADANIE OFERT
1. Zamawiający:
1) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w Ustawie Pzp, a złożoną przez niego ofertę uzna za
odrzuconą,
2) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych
w Ustawie Pzp.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności
bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna
mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą
i słownie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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4.

5.

6.
7.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Za oczywiste omyłki rachunkowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiający uzna
w szczególności omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach. Wystąpią
one w szczególności gdy składniki obliczonej wartości liczbowej są prawidłowe,
a wyniki działań arytmetycznych dokonane na podstawie tych składników są
błędne. Za omyłki te Zamawiający uzna w szczególności: błędnie obliczenie kwoty
podatku przy prawidłowo podanej w ofercie stawce podatku od towarów i usług,
błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania lub mnożenia.
W przypadku podania błędnej kwoty podatku od towarów i usług przy
prawidłowo wskazanej stawce procentowej, Zamawiający dokona przeliczeń
uwzględniając prawidłowo podaną wartość netto.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
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1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw

(o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa),
2) wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane
świadczenia pieniężne należne stronom umowy,
3) przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (termin, na jaki jest
zawarta umowa regulująca współpracę nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia na podstawie niniejszej SIWZ).
4) przedłożenie Zamawiającemu wzoru Ogólnych Warunków Umowy,
Regulaminów i/lub innych dokumentów określających zasady i tryb
kompleksowej dostawy paliwa gazowego powszechnie stosowane przez
Wykonawcę.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1.

Istotne postanowienia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały umieszczone
w Załączniku nr 3 do SIWZ.

2.

Z
Wykonawcą,
którego
oferta
została
uznana
za
najkorzystniejszą
w rozumieniu Ustawy PZP zostaną zawarte odrębne Umowy przez każdego
z Zamawiających, tj. każdy z podmiotów wchodzących w skład Gazowej Grupy Zakupowej
Nr III/2017 Voltra, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.

Wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy, faktury, Wykonawca kierować
będzie na adres danego płatnika wymienionego w kolumnie „Nabywca”
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

XVIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian Umowy:
1)

ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów
i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu Umowy;

2)

ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy dotyczącej
przedmiotu Umowy;

3)

zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc,
jeżeli OSD wyraził zgodę na taką zmianę;

4)

zmiany grupy taryfowej dla Miejsca odbioru, jeżeli dany punkt odbioru
zostanie zakwalifikowany do innej grupy taryfowej zgodnie z zasadami
opisanymi w Taryfie OSD;
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5)

zmiany liczby Miejsc odbioru o +/- 15% w stosunku do całkowitej liczby
Miejsc odbioru wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy (jednak nie mniej
niż jedno Miejsce odbioru), przy czym zmiana liczby Miejsc odbioru wynikać
może np. dobudowy nowych Miejsc odbioru, dodania Miejsc odbioru, zmiany
stanu prawnego Miejsca odbioru: przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu
innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji Miejsca odbioru, zaistnienia
przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie
procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód
uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów;

6)

Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do poszczególnych
Miejsc odbioru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od
Zamawiającego i/lub Wykonawcy, w szczególności z przedłużającej się
procedury zmiany sprzedawcy, przedłużający się proces rozwiązania
dotychczasowych umów kompleksowych;

7)

Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

8)

Zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.

2.

Zamawiający przewiduje dokonanie innych zmian niż wskazane w ust. 1 na
podstawie art. 144 Ustawy PZP, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami
Ustawy PZP.

3.

Wszelkie zmiany wprowadzone do Umowy wymagają obustronnej zgody wyrażonej
na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany,
z wyłączeniem zmiany, o której mowa w ust. 1.7, która wymaga jedynie pisemnego
poinformowania.

4.

Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających
z umowy na inny podmiot niż Zamawiający w przypadku zmiany właściciela lub
posiadacza obiektu, do którego dostarczane jest paliwo gazowe na podstawie
niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy PZP – odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego, wnoszone w sposób i w
terminach określonych w Ustawie PZP. Środki ochrony prawnej określone w ww.
Dziale VI Ustawy PZP przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi,
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jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.
2.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

5.

Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:

6.

5.1.

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

5.2.

6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

XX. PODWYKONAWSTWO
1.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale
podwykonawców (podmiotów, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo,
zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b Ustawy Pzp), Zamawiający żąda wskazania
w Części II Sekcji D JEDZ (Załącznik nr 4 do SIWZ) informacji czy zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm
podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
Części IV Sekcji C pkt 10) JEDZ (Załącznik nr 4 do SIWZ) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
W przypadku
powierzenia
realizacji
zamówienia
podwykonawcy
Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego
podmiotu jak za własne.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1.

W sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP,
ustawy PE wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani nie przewiduje
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę
należytego wykonania umowy.

zabezpieczenia

XXII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wykaz
podmiotów tworzących Gazową Grupę Zakupową Nr III/2017 Voltra, wykaz Miejsc
odbioru;
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz cenowy;
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy kompleksowej dostawy paliwa
gazowego
Załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /JEDZ
Załącznik nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór
Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – wzór
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