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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego 
 
 

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż          
i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących 

im. St. Staszica w Swarożynie 
 
 
 
 
 
 

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Swarożyn, dn. 12.12.2014 r. 



 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiający
: 

Zespół  Szkół  
Agrotechnicznych          
i Ogólnokształcących im.  
St. Staszica w Swarożynie 

 
Adres: 83-115 Swarożyn, 

ul. Szkolna 2 
 
Tel.: Tel/fax (058) 536-93-93  
 
Adres strony internetowej: www.zsaio.pl 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej jako Pzp. Do spraw nieuregulowanych 
ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.). 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do 

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień - 09123000-7 - gaz ziemny 

65210000-
8 

przesył 
gazu. 

III. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych. 

IV.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. 

V. UMOWA RAMOWA I AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. 

VI.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.02.2015r. do 31.12.2015r. 



 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności rozumianych jako posiadanie: 

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem, wydanej przez Urząd 

Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) 

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu, wydanej przez Urząd 

Regulacji Energetyki - dot. Wykonawców, będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze 

zm.) 

- aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 

świadczenie usług dystrybucji gazu przez OSD - dot. Wykonawców nie będących właścicielami 

sieci dystrybucyjnej. 



 

VIII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU 
 

Wykonawca obowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w rozdz. XV i formie określonej w rozdz. XIV 
niniejszej SIWZ: 

 

1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ (wymagana forma 

dokumentu - oryginał), 

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

 
c)     aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami 
sieci dystrybucyjnej (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę), 

lub 
d) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się 
miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami 
sieci dystrybucyjnej - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ (wymagana forma 
dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

 

2.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania: 

 

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego 
w Załączniku nr 5 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 6a do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał) 

albo 
d) informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego       

w Załączniku nr 6b do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał) 



 

 

3.  Inne dokumenty: 
 

a) oferta na formularzu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ (wymagana forma 

dokumentu - oryginał). 

b) formularz cenowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ (wymagana forma 

dokumentu - oryginał). 

c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie      
niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez 

notariusza). 

4. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 b) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4a, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
 

IX. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa 
art. 366 kodeksu cywilnego. 

 

 



 

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy 
PZP Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) - każdy oddzielnie, nie 
mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także muszą 
spełniać wymogi (łącznie), o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (w tym również 
wspólników spółki cywilnej), każdy podmiot musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w rozdz. VIII 
pkt 2 a, 2 b, 2 c lub 2 d, 3 c (o ile dotyczy) 4 a lub 4 b (o ile dotyczy) SIWZ. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) muszą złożyć łącznie 
dokumenty wskazane w rozdz. VIII pkt 1 a, 1b, 1c lub 1d, 3a, 3b, 3 d (o ile dotyczy) SIWZ. 

 
 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub fax: (058) 536-93-93. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesłania wezwania do uzupełnienia dokumentów lub do 
wyjaśnień oraz informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (ewentualnie wykonawcach 
wykluczonych i odrzuconych ofertach) drogą elektroniczną, w przypadku gdy Wykonawca nie posiada 
faksu. 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
(zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 
Zamawiającego: 

Zespół Szkół Agrotechnicznych          
i Ogólnokształcących im. St. Staszica   

w Swarożynie                         
ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn      

Tel/fax (058) 536-93-93 



 

5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku wniesienia 
zapytania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

UWAGA: Forma przekazywania zapytań do SIWZ - pisemnie lub na adres e-mail: 
kierownik_ag@zsaio.pl lub faksem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie 
odpowiedzi na pytania przekazane w ustawowym terminie, lecz na inny adres e-mail. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej. 

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Alicja Wencka – kierownik gospodarczy, tel.: (058) 536-93-93.  
 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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 niż 60 dni. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej zawartość i sposób sporządzenia musi być 
zgodny z postanowieniami SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



 

3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub długopisem, zgodnie z załączonym formularzem 
- Załącznik Nr 2. 

4. Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VIII 
SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

5. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 
umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. 

6. Oferta i oświadczenia (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą być złożone w 
formie określonej w rozdziale VIII SIWZ, podpisane przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza (zgodnie z art. 98 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Dz. U. z 2014 r., poz. 164.). 

8. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z 

oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych 
przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący sposób: 

podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis. 

9. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

10. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz opatrzone 
podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę. 

11. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993.r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: 
„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji" oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 



 

12. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 

13. Opakowanie oferty musi być opatrzone: 

a/ adresem Zamawiającego: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica, 
83-115 Swarożyn, ul. Szkolna 2 

 b/ napisem: „Oferta na kompleksową dostawę gazu ziemnego . Nie otwierać przed 
22.12.2014 r. godz. 12:00" 

c/ imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) Wykonawcy. 

Uwaga: 

Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do 

Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone w formie 
przewidzianej dla złożenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo oznaczone wyrazem: 
„ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 

 
 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
Zespół Szkół Agrotechnicznych                      
i Ogólnokształcących im. St. Staszica          
83-115 Swarożyn, ul. Szkolna 2 

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2014 r. o godz. 10.00 
3. Złożonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia. 
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.12.2014 r. o godz. 12.00 
6. Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem 

„WYCOFANIE" 
7. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte. 
8. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 



 

2. Cena oferty musi wynikać z "Formularza cenowego" stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (musi być 
wyliczona w oparciu o podane przez Zamawiającego szacunkowe zapotrzebowanie na gaz, ceny 
jednostkowe netto poszczególnych składników ceny dla dostawy gazu i usługi dystrybucji oraz stawkę 
podatku VAT). 

3. Cenę należy podać w formularzu oferty cyfrowo i słownie, wraz z podatkiem od towarów i usług VAT z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. 

5. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o ceny i stawki wynikające z aktualnego cennika 
Wykonawcy oraz z taryfy systemu dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez odpowiedni organ, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Ceny jednostkowe netto podane w formularzu cenowym stanowić będą podstawę rozliczeń z 
Wykonawcą po zawarciu umowy. 

7. Wyliczona całkowita cena brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość 
wynagrodzenia będzie wynikała z rzeczywistego zużycia energii. 

XVII.  INFORMACJE DOT. WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w krajowej walucie - PLN. 

XVIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria: 

cena - 100% 

Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości zamówienia. Ilość punktów dla każdej oferty 
zostanie ustalona wg poniższego wzoru: 

C min. 
C = ______  x 100 [pkt] 

C bad. 
gdzie: 
C - ilość punktów badanej oferty, 
Cmin. - najniższa cena wypływająca z ważnych ofert, 
Cbad. - cena oferty badanej. 
Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów. 

2. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej 
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający 
oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach. 



 

3. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki 
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

 
XIX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 3 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć informacje o 
osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw, jeżeli taka konieczność 
zaistnieje. 

2. Wykonawca przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (o ile będzie dotyczyć). 

3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie 
odrzucona żadna oferta oraz żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony. 
 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. 

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Załączniku Nr 7 do niniejszej SIWZ 
2. Projekt umowy z warunkami określonymi w Załączniku nr 7 przygotuje Wykonawca wyłoniony w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany taryfy, stawki opodatkowania 

podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem 
wprowadzenia zmian jest zmiana taryfy zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, 
ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub/i ustawowa zmiana opodatkowania podatkiem 
akcyzowym. 

b) zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc. 
 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie wymagane. 

XXII. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. 
 



 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być 
zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
w pkt 1 a), na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

XXIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIV.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli 
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego w niniejszym postępowaniu lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przysługuje odwołanie do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego Wykonawcy. 

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przekazane w inny sposób. 



 

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

- Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w punkcie 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
był zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie. 

- Więcej informacji nt. środków odwoławczych znajduje się w Rozdziale 2 i Rozdziale 3 Działu VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 
2. Formularz oferty - załącznik nr 2 
3. Formularz cenowy - załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5 
6. Wzór „Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej"- załącznik nr 6a 
7. Wzór „Informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej"- załącznik nr 6b 
8. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 
9. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy z OSD - załącznik nr 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, 

obejmująca sprzedaż i dystrybucję, na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i 

Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z siedzibą: 83-115 Swarożyn, ul. Szkolna 2. 

 

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania gazu ziemnego 

wysokometanowego typu E zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r., 

poz. 121 ze zm.), a także przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych.  
 

 

3. Charakterystyka obiektu: 

Rodzaj paliwa: gaz ziemny wysokometanowy typu E. 

Miejsce dostarczania paliwa gazowego: kotłownia przy ul. Szkolnej 2  w Swarożynie.  

Układ pomiarowy - gazomierz  2G25 nr 000136 

Taryfa gazowa: W-5  

Ciśnienie paliwa gazowego: nie niższe niż 1,8 kPa 

Moc umowna: 30 m3/h  (329 kWh) 

Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego w okresie 11 miesięcy: 120 000 m3  

(1 316 640 kWh).  

Zainstalowane urządzenie gazowe: kocioł gazowy jednofunkcyjny – 1 sztuka - o mocy 460 kW.  

4. Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 11 miesięcy ma jedynie charakter orientacyjny, służący 

porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie        

o realizację dostawy w wielkości wyżej określonej. 



Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców: 
 
 
 
 
 
 

Adres*: .......................................................................................................................................  

REGON*: ...................................................................................................................................  

NIP*:   

FAX*   i/lub   adres   e-mail*,   na   który   zamawiający   będzie   przesyłać korespondencję: 
 
 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie 

 

a) oferujemy wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ):. za cenę brutto:  .................................................................. , cena brutto słownie: 
 
 
 

(cena oferty wynika z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr ............. do oferty) 

b) oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować w terminie 11 miesięcy od 01.02.2015r., 

c) oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ 

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy, zawierającego postanowienia zawarte w ww. 

załączniku, a następnie do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego, 

d) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

e) oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego wykonania 

zamówienia, 

f) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert, 
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g) oświadczam, że zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 
 

L.p. Część przedmiotu zamówienia zlecana podwykonawcy 
  
 

Jednocześnie oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi. 

h) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.), 

i)   załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta wraz z załącznikami zawiera .......... kolejno ponumerowanych stron. 

Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby(osób) 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 3 
 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Kalkulacja ceny w skali 11 miesięcy 
Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 11 miesięcy - 120 000 m3   

(1 316 640 kWh) 
Grupa taryfowa: W-5  
Moc umowna: 30m3/h  (329,16kWh) 
Do przeliczenia ilości gazu z m3 na kWh/h przyjęto współczynnik konwersji równy 10,972 
 

A. Gaz ziemny wysokometanowy Grupa E 
 
Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 
miesięcy [m3] 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 
miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa netto za 1 
kWh  paliwa gazowego 

                 [gr/kWh] 

Wartość netto w zł (kol. 2 x 
kol.3)/100) 

1 2 3 4 

120 000  1 316 640   
 
B. Opłata abonamentowa 
 

Szacowana ilość miesięcy Cena jednostkowa netto za opłatę 
abonamentową [zł/m-c] 

Wartość netto w zł (kol. 1 x kol. 2) 

1 2 3 

11   
 
C. Opłata sieciowa stała 
 
Szacowana ilość godzin 
w okresie 11 miesięcy   

[h] 

Moc zamawiana 
 [m3/h] 

Moc zamawiana 
             [kWh/h] 

Cena jednostkowa netto 
za opłatę sieciową stałą                   

[gr/(kWh/h)] 

Wartość netto w zł ((kol. 
1 x kol. 3 x kol. 4)/100 

1 2 3 4 5 

8 016 30 329,16   
 

D. Opłata sieciowa zmienna 
 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 

miesięcy     [m3] 

Szacowane zużycie paliwa 
gazowego w okresie 11 
miesięcy [kWh] 

Cena jednostkowa netto za 1 
za opłatę sieciową zmienną 

                 [gr/kWh] 

Wartość netto w zł ((kol. 2 x 
kol. 3)/100 

1 2 3 4 

120 000 1 316 640   
 

Razem wartość netto - suma wartości (A (kol. 4)+B (kol. 3) +C 
(kol. 5)+D (kol. 4) 

Podatek VAT 
Razem wartość brutto (razem wartość netto + podatek VAT) 
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UWAGA: 
- należy podać w groszach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku: tabela A - cenę jednostkową 

netto 1 kWh paliwa gazowego (kol. 3), tabela C - cenę jednostkową netto za opłatę sieciową stałą (kol. 
4), tabela D - cenę jednostkową netto za opłatę sieciową zmienną (kol. 3) 

 

- należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: tabela A - wartości za paliwo 
gazowe (kol. 4), tabela C - wartość opłaty sieciowej (dystrybucyjnej) stałej (kol. 5), tabela D wartość 
opłaty sieciowej (dystrybucyjnej) zmiennej (kol. 4) oraz tabela B - cenę jednostkową za opłatę 
abonamentową (kol. 2) i wartość opłaty abonamentowej (kol. 3). 

Miejscowość, 
data 

pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

t.j. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie: 
 
 

Ja (imię i nazwisko)  

zamieszkały  

reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba) firmy) 
 
 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze  
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Miejscowość, 
data 

pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 



Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA 

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

t.j. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie: 
 

 
 

Ja (imię i nazwisko)  

zamieszkały  

reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy)  
 
 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z 
niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 



Załącznik nr 6a 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i 
Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie: 
 
 

Ja (imię i nazwisko) ......................................................................................................  

zamieszkały  

reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy)  
 
 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze  
 
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych t.j.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

poniżej składam 

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 

L.p. Nazwa(firma) 
  
  
  
  
Miejscowość, 
data 

pieczątka imienna i podpis osoby (osób) 
uprawnionej do składania oświadczeń woli w 
imieniu wykonawcy 



Załącznik nr 6b 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie: 
 
 

Ja (imię i nazwisko)  

zamieszkały  

reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy)  
 
 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze  
 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

informuję, że: 
 

wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 



Załącznik nr 7 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż - dostawa paliwa gazowego - gazu wysokometanowego typu E 

oraz świadczenie usługi dystrybucji. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie odbywać się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

20 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych, przepisami kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy oraz 

zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, że posiada aktualną 

umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliwa 

gazowego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się punkt odbioru 

paliwa. 

6. Umowa kompleksowa zostanie zawarta na okres 11 miesięcy. 

7. Rozliczenia za dostarczane paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań 

istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

8. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek i opłat określonych            

w obowiązującej w danym okresie taryfie dla dostarczanego paliwa. Strony określą w umowie sposób 

i termin informowania Zamawiającego o zmianach taryfy oraz uwzględnią możliwość odstąpienia       

od umowy przez Zamawiającego w przypadku wzrostu cen i/lub stawek określonych w taryfie. 

9. Termin płatności - nie mniej niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 



 

a) zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany taryfy, stawki opodatkowania 

podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem 

wprowadzenia zmian jest zmiana taryfy zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, 

ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub/i ustawowa zmiana opodatkowania podatkiem 

akcyzowym. 

b) zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc. 



Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY LUB PROMESY UMOWY 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie: 

 

Ja (imię i nazwisko)  

zamieszkały  
 
reprezentujący firmę ( nazwa i adres (siedziba)firmy) ..................................................  
 
 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...................................................  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż na dzień składania oferty posiadamy 
aktualną umowę / promesę umowy* z .....................................................................................................  
 
 
 

umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ............................  

 .....................................................................................................................  do obiektów 
Zamawiającego. 

Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby (osób) uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


