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ROZDZIAŁ I : TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1.1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

1.2 Rozporządzenie Prezesa Rady  Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 231) 

1.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1692)  

1.4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735) 

1.5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
1.6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2003 r. Nr 153 poz. 

1503 ze zm.) 
1.7 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów określonych w przepisach wydanych art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
1.8 Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany  jest do przygotowania  oferty w sposób 

zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej części „SIWZ” oraz ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą” 

 

ROZDZIAŁ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod Klasyfikacji Wspólnego  Zamówień (CPV) : 
09.12.30.00-7 – Gaz ziemny 
65.21.00.00-8 – Przesył gazu 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu 
ziemnego wysokometanowego grupy E dla potrzeb dwóch punktów poboru (7195920745 i 7195920003) 
w Zespole Szkół  Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w okresie 24 miesięcy licząc od 01.01.2016 r. 
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Lokalizacja: obiekty Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, przy ul. Wojska Polskiego 78 
 
Punkt poboru nr 7195920745 
Przewidziany pobór w okresie 24 miesięcy: 3 000 000 kWh 
Moc zamawiana: 1000 kWh/h 
Grupa taryfowa: W-6A 
Typ gazomierza: G40 

Rodzaj urządzeń gazowych: 
 Kocioł gazowy dwufunkcyjny szt. 2 o mocy cieplnej 225 kW 

Kocioł gazowy dwufunkcyjny szt. 1 o mocy cieplnej 300 kW 
Kocioł gazowy dwufunkcyjny szt. 2 o mocy cieplnej 105 kW 
Promiennik gazowy  szt. 4 o mocy cieplnej 47 kW 

 
 
Punkt poboru nr 7195920003 
Przewidziany pobór w okresie 24 miesięcy: 1 100 000 kWh 
Moc zamawiana: 200 kWh/h 
Grupa taryfowa: W-5 
Typ gazomierza: G65 

Rodzaj urządzeń gazowych: 
Kocioł gazowy dwufunkcyjny szt. 1 o mocy cieplnej 350 kW 
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2.3 Szacunkowa ilość gazu ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi zobowiązania do jego 
zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących 
potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania 
przez Zamawiającego przewidzianej ilości paliwa gazowego.  
2.4 Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży 
oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa), 
zgodnie z postanowieniami Umowy, Taryfą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw 
gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej (dalej Taryfa Operatora)  
i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012, poz.1059) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 
121) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. 
2.5 Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych 
służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego. 
2.6 Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą 
sprzedawcy paliwa gazowego: 
- wypełnienia, podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) pisemnego 
zgłoszenia o zawarciu umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
- reprezentowania Zamawiającego przed Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. 
2.7 Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: 
- taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 
-taryfy lokalnego OSD – zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
- podatku akcyzowego; 
- podatku VAT; 
- ogólne obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie; 
- mocy umownej i /lub grupy taryfowej; 
2.8 Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań 
Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi 
w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), w okresach ustalonych w Taryfach 
Wykonawcy i OSD. Należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego będą regulowane przez Zamawiającego 
na podstawie faktur lub innych dokumentów wystawianych przez Wykonawcę lub przez inny podmiot 
działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminie wskazanym w Umowie. 
2.9 Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego paliwa 
gazowego do celów opałowych zgodnie z (art.31b ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) 
2.10 Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej 
w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia 01.01.2016r. 
 

ROZDZIAŁ IV: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

4.1 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
4.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
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Na potwierdzenie spełnienia tego warunku  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną 
koncesję uprawniającą do sprzedaży paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
zgodnie z przepisami prawa.  
Wykonawcy będący właścicielami sieci dystrybucyjnej – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej winni poświadczyć, że na czas realizacji 
zamówienia będą mieli/mają obecnie zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem. 
4.1.2  Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający nie precyzuje  w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie na druku stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ 
4.1.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  kadrowym i technicznym 
niezbędnym do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje  w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie na druku stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ 
4.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje  w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie na druku stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ 
4.2 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach 
konsorcjum)  powyższe warunki   mogą spełniać łącznie. 
4.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z 
udziału w postępowaniu.  
4.4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia, nie 
spełnia” na podstawie załączonych do oferty dokumentów  wymaganych opisanych w rozdziale V SIWZ. 
 

ROZDZIAŁ V:  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

5.1 W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
5.1.1 Aktualną koncesję uprawniającą do sprzedaży paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki  zgodnie z przepisami prawa.  
5.1.2 Właściciele sieci dystrybucyjnej – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
5.1.3 Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej  poświadczenie, że na czas realizacji zamówienia 
będą mieli/mają obecnie zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem. 
5.1.4 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy Pzp, podpisane przez  osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych 
w art.22 ust.1 ustawy powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy 
wspólnie. Dlatego też w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym 
dokumencie. Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) z Wykonawców, który 
samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 
5.2 W celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy 
Wykonawca składa następujące dokumenty: 
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5.2.1 Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  na  podstawie art. 24 ust 1  
ustawy Pzp podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. 
5.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2  ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
5.2.3 Oświadczenie o nie przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust.2 pkt 
5 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. 
W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się  wspólnie o 
udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione ppkt 5.2.1 – 5.2.3 składa każdy z Wykonawców. W imieniu 
wszystkich członków konsorcjum dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  
5.3 Zgodnie z art. 24 ust.2a ustawy Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
5.4 Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 
5.4.1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Zał. Nr 1 do SIWZ. 
5.4.2 Szczegółowy formularz cenowy stanowiący Zał. Nr 2 do  SIWZ. 
5.4.3  Informację o częściach zamówienia, których realizacja powierzona zostanie określonemu Podwykonawcy- 
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami 
własnymi nie ma obowiązku dołączenia do oferty tego załącznika. 
5.4.4 Projekt umowy – wzór Wykonawcy. 
5.5 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 
5.5.1 Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu o których mowa  pkt 5.2 ppkt 5.2.2  składa  dokument wystawiony zgodnie z prawem  
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed terminem składania 
ofert) 
 5.5.2 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się tego  dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 5.2.2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub przed notariuszem. 
5.6 Informacje dotyczące składania dokumentów. 
5.6.1  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, według swojego uznania, może też przedstawić 
tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność. 
5.6.2 Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem 
w stosownym  dokumencie uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym) lub notariusza.  
5.6.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
5.6.4 Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie 
również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w 
wymaganym terminie. 
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5.6.5 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 oraz  art. 26 ust. 2d ustawy, lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust.1 oraz art. 26 ust 2d ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy. 
5.6.7 Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy. 
5.6.8 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5.6.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1-4 ustawy, w 
tym w ramach konsorcjum. 
5.6.10 W przypadku opisanym w ppkt. 5.6.9  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
5.6.11 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w  ppkt 5.6.9  została wybrana, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 
23 ust 4 ustawy). 
5.6.12 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe 
pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania) i załączone do oferty zawierające datę wystawienia, 
zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 
 

ROZDZIAŁ VI: INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

6.1 Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia,  pytania, informację oraz odwołania Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzone formą pisemną (operatorem 
pocztowym) – art. 27 ustawy. 
6.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, 
wnioski, zawiadomienia, odwołania, informacje, a także pytania uznaje się za dostarczone w terminie jeśli 
dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią, stosując odpowiednio przepisy – 
art.27 ust.1-3 ustawy. 
6.3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Bogdan Dubil  – Kierownik gospodarczy, tel.: 48 676 20 34 w 108, e-mail: dubil_bogdan@zsrtzwolen.pl 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 
6.4. Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później , niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacja treści SIWZ oraz informację o ewentualnym przedłużeniu 
terminu składania ofert zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na podstawie 
art. 42 ust.2 ustawy oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej  na której udostępniona jest SIWZ,  
6.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania . 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6.7.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego pytania. 
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6.8. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany 
jest do jej monitorowania  w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są 
wszelkie informacje dotyczące postępowania: 
1) wyjaśnienie treści SIWZ, 
2) pytania i odpowiedzi na pytania, 
3) zmiana treści SIWZ, 
4) przedłużenie terminu składania ofert, 
5) ogłoszenia o wyniku postępowania, 
6.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 
6.10. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
 

ROZDZIAŁ VII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu  nie wymaga wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
8.1. Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą 

8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego  może przedłużyć termin związania ofertą, na 

czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na 

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

8.3.Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ IX.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 
9.1.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w 
sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą. 
9.2.Ofertę stanowią formularz ofertowy i formularz cenowy stanowiące – załączniki nr 1 i 2 (do SIWZ), które 
należy złożyć w formie oryginału, wg załączonego wzoru, wypełnione i podpisane, przez osob(ę)y 
upoważnion(ą)e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
9.3.Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmienić treści Załączników Nr 1 i 2  (wzór Zamawiającego) 
W przypadku dokonania zmian powodujących niezgodność treści oferty z SIWZ oferta zostanie odrzucona na 
podstawie  art. 89 pkt. 2 ustawy jako niezgodna z SIWZ.  
9.4.Ofertę należy złożyć w formie oryginału, podpisaną przez uprawnionego (uprawnionych) do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 
9.5.Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, 
nieścieralnym atramentem. 
9.6.Dokumenty oraz pozostałe załączniki dołączone do oferty muszą być podpisane przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną            
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  
9.7 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał poprawek (wynikających z jego błędu) muszą być 
parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 
9.8. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a cała oferta zszyta (połączona) w sposób 
zabezpieczający przed dekompletacją. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego 
na pierwszej stronie oferty. 
9.9.Oferta powinna posiadać spis zawartości.  
9.10  Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia 

otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru:  
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      Nazwa (firma) Wykonawcy 

      Adres Wykonawcy 

Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu 

ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 

 

Postępowanie nr ZSR-T.26.1.2015 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla obiektów  Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu 

 z dopiskiem : nie otwierać przed : 29.10.2015r.  godz: 9:30      

 

9.11.Wykonawca może złożyć  tylko jedną , jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem zamówienia w 
określonym poniżej terminie. 
9.12.Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta 
będzie spełniać następujące wymagania: 
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie, 
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika. 
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 
9.13. Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  ze zm.), jeśli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje 
te były trwale oddzielnie spięte. 
9.14 Zgodnie z tymi przepisami przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnienie 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 zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie 
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do publicznej wiadomości, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 
 

ROZDZIAŁ X.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

10.1 Oferty należy składać  Zamawiającemu na adres:  
Zespól Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, pok. Nr 113 
w terminie  do 29.10.2015  r. do godz.: 9:15 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania 
ofert zostanie zwrócona  bez otwierania i rozpatrywania art. 84 ust. 2 ustawy. Oferty nadesłane pocztą będą 
przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w określonym wyżej terminie. 
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10.2 Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania.  
10.3 W wypadku osobistego złożenia oferty - Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z 
odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem (symbolem), jakim oferta została 
oznakowana.  
10.4 Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego. 
10.5 Wykonawca może  wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 
składania ofert, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie zawierającej ponadto napis „Zmiana”. Koperty 
oznaczone tym napisem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 10.6 Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z dodatkowym 
napisem na kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 
po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofanych nie będą otwierane. 
10.7  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie, wadliwie oznakowanych ofert, za złożenie oferty 
w miejscu innym niż wyznaczone, jak również za wpływ ofert wysłanych pocztą po wyznaczonym terminie 
składania ofert. 
10.8 Otwarcie ofert nastąpi w  Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78,        
26-700 Zwoleń, pokój  nr 106 w dniu 29.10.2015 r. o godz.: 9:30 
 

ROZDZIAŁ XI: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

11.1 Wykonawca określi cenę ofertową realizacji zamówienia poprzez podanie ceny, zgodnie z ustawą z dnia    
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Cenę 
należy określić jako łączne wynagrodzenie brutto za świadczoną usługę (cyfrą i słownie) i przedstawić w 
formularzu oferty stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ. 
11.2 Zamawiający wymaga podania w PLN ceny brutto obliczonej zgodnie z wzorem: cena netto + podatek VAT 
= cena brutto. 
11.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił formularz cenowy załącznik Nr 2 do SIWZ według 
poszczególnych wierszy i kolumn. Wypełniony załącznik Nr 2 załącza do oferty. 
11.4 Łączną wartość brutto W PLN z załącznika Nr 2 do SIWZ – należy wpisać do formularza ofertowego – 
załącznika Nr 1 do SIWZ. 
11.5 Wartość brutto z formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ traktowana będzie jako cena oferty 
brutto dla porównywania i badania ofert. 
11.6 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ofertową i nie może jej zmienić. Określona 
przez Wykonawcę cena uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty, narzuty, podatki, 
akcyzy, opłaty i inne składniki związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia, określonego w SIWZ oraz 
ewentualne upusty i rabaty.  
11.7  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
11.8.Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane zostaną ręcznie, bez użycia korektora, poprzez 
przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie i parafowane własnoręcznie 
zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę (y) podpisujące ofertę.  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXIIII..  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ  KKIIEERROOWWAAŁŁ,,  PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY,,  WWRRAAZZ  

ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  ZZNNAACCZZEENNIIAA  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  OORRAAZZ  SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT..  

 
12.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli: 
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone SIWZ; z treści złożonych oświadczeń i 
dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w SIWZ: złożone oświadczenia są  
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aktualne i podpisane przez osoby uprawnione; oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego 
terminie; Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

12.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena oferty – 100% wagi 

12.3 Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryterium, w skali punktowej 

od 1-100 na podstawie ceny brutto  podanej w formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 (do SIWZ) 

12.4 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

12.5 Każda oferta zostanie oceniona wg wzoru. 

Cn 

P(c) = ------------------ x 100 

Cb 

gdzie: 

P(c) – ilość przyznanych punktów 

Cn – najniższa oferowana cena brutto 

Cb -  cena badanej oferty 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXIIIIII..  WWYYBBÓÓRR  NNAAJJKKOORRZZYYSSTTNNIIEEJJSSZZEEJJ  OOFFEERRTTYY..  

13.1  Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez komisję przetargową 

powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonego kryterium, o którym 

mowa wyżej. 

13.2  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

13.3  Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do każdego 

Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądanie wyjaśnienia winny zostać przekazane przez 

Wykonawcę w określonym terminie w formie wybranej przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie 

może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści przedstawionej 

oferty (art. 87 ust.1 ustawy). 

13.4  Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy będzie 

niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej  arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy itp. 

13.5  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 90 

ust.2 ustawy. 

13.6  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia – art. 90 ust. 3 ustawy. 

Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy według poniższych 

reguł: 

1) oczywista omyłka pisarska – bezsporna, nie budząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów, np.:  

a) widoczna mylna pisownia wyrazu; 
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b) ewidentny błąd gramatyczny: 

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części; 

d) ewidentny błąd rzeczowy; 

e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie; 

2) oczywista omyłka rachunkowa – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.: 

a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług; 

b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług; 

c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia; 

3) inne omyłki- polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

13.7 Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXIIVV    IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  WWYYNNIIKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA..  

14.1 Zgodnie z art. 92 ustawy Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty informując o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru  oraz nazwy 

(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom według kryterium oceny ofert, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego  upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta, 

14.2  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o których mowa w 

pkt 1  na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XXVV..WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  UUMMOOWWYY..  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

ROZDZIAŁ XVI. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

 
16.1  Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy  
16.2 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. 
16.3  Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni  
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od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w dniu, w 
którym upływa termin związania ofertą, chyba że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust. 2 ustawy. 

16.4  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa może być przesłana do podpisu 
Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń 
dokonanych przez strony. 

16.5  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy kurierem do 
Zamawiającego (na adres Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 
Zwoleń), nie później niż w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie zachowania ww. terminu 
Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 

16.6  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

16.7  Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: kopię umowy regulującej 
współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 
ustawy), 

16.8 Warunki i zakres zmiany postanowień zawartej umowy. 
16.8.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 
przypadku: 

a) wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 
których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) lub 
wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi, 

b) zmiany cen i stawek paliwa gazowego, opłaty abonamentowej a także cen i stawek opłat 
dystrybucyjnych, w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy 
Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfy OSD dla usług dystrybucji paliw 
gazowych i usług regazyfikacji gazu ziemnego, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad 
stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym 

c) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych 
adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny. 

16.8.2 Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 
powyżej odbywać się będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

ROZDZIAŁ XVII: PODWYKONAWCY 

17.1 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.  
17.2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w załączniku Nr 6 do SIWZ jaką część zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 
17.3 Umowa o podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać 
jaką część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne zostanie wykonana przez Podwykonawcę. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie zleconego zamówienia, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 

ROZDZIAŁ XVIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 
pkt 6 ustawy. 
 

ROZDZIAŁ XIX. DODATKOWE INFORMACJE 

19.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
19.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.  
19.3 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
19.4 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej. 
19.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
19.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty. 
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19.7 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę, 
19.8 Rozliczenia dokonywane będą  tylko w złotych polskich. 
19.9 SIWZ w formie papierowej na wniosek Wykonawcy przekazuje się odpłatnie (10 groszy za stronę + koszty 
przesyłki – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – art. 42 ust.2 ustawy  
19.10 Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 
19.11 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

20.1 Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy        
( art.179 -198). 
20.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie art. 180 ust.2 ustawy. 
20.3 Odwołanie przysługuje wobec: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
20.4 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. 
20.5 Odwołanie  wnosi się do Prezesa Izby w formie  pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym. 
20.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu do wniesienia odwołania. 
20.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

    
 

 

………………………………………………………. 
Podpis Kierownika Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 do SIWZ – szczegółowy formularz cenowy; 
Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie - art. 22, 
Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie – art. 24, 
Załącznik Nr 5 do SIWZ – oświadczenie – art. 24 ust.2 pkt 5 ( grupa kapitałowa), 
Załącznik Nr 6 do SIWZ- oświadczenie – podwykonawstwo, 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

……………………………………………………….. 

/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 

ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 

 

FORMULARZ OFERTY 

do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  na: „Kompleksową dostawę paliwa gazowego  do 

budynków Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w okresie 24 miesięcy” 

Pełna nazwa Wykonawcy ............................................................................................................. 

 Adres (siedziba Wykonawcy) …........................................................................................ 

telefon / fax/ e-mail    …………………………………….................................................................. 

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia za cenę wynoszącą:  

Cena oferty brutto: …………………………. zł.  ( słownie ……………………………………………………..) w tym: należny podatek 

VAT………….% w wysokości ………………………………………………… zł. co stanowi cenę netto ………………………….. zł. ( 

słownie zł:……………………………………………………………………………………….) 

2.Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ: 

a) zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. Oświadczamy, że podana w 

formularzu ofertowym cena zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

określonego w SIWZ, a także ewentualne udzielane upusty i rabaty, 

b) zapoznaliśmy się z określonymi w SIWZ oraz załącznikach warunkami udziału w postępowaniu i realizacji 

zamówienia. Przyjmujemy je oraz zobowiązujemy się do ich stosowania i przestrzegania, 

c) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ. Zapewniamy wykonywanie 

zamówienia przez okres  24 miesięcy.  

d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 

e) w ofercie nie została zastosowana  cena dumpingowa i przedłożona oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5 – 17 Ustawy z 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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3.Oświadczamy, że za wyjątkiem .................. niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa   w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

4.Ofertę niniejszą składamy na ............................ kolejno ponumerowanych stronach. 

5.Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

Adres....................................................................................................................... 

6.Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest ………………………………………………………………………………………. 

tel:...........................................................faks......................................................... 

7.Do oferty załączamy następujące  dokumenty: 

 1)............................................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................................... 

 3).......................................................................................................................................... 

 

............................. dnia....................................                                                pieczątka i podpis Wykonawcy 

………………………………………………………………. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 

KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH 

W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78 

Punkt poboru 7195920745 

Grupa 

taryfowa 

Lp. Opis Ilość szacunkowa Cena jedn. 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1. 2. 3 4 5 6 7 

W-6A 1 Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w 

okresie 24 miesięcy wyrażone w kWh 

3 000 000    

W-6A 2 Oplata abonamentowa w okresie 24 
miesięcy 

24    

W-6A 3 Dystrybucja stała w okresie 24 miesięcy 

(moc umowna 1000 kWh/h, 17 520 
godz.) 

17 520 000    

W-6A 4 Dystrybucja zmienna w kWh 3 000 000    

  RAZEM     

 
Punkt poboru 7195920003 

Grupa 

taryfowa 

Lp. Opis Ilość szacunkowa Cena jedn. 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1. 2. 3 4 5 6 7 

W-5 1 Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w 

okresie 24 miesięcy wyrażone w kWh 

1 100 000    

W-5 2 Oplata abonamentowa w okresie 24 
miesięcy 

24    

W-5 3 Dystrybucja stała w okresie 24 miesięcy 

(moc umowna 200 kWh/h, 17 520 godz.) 

3 504 000    

W-5 4 Dystrybucja zmienna w kWh 1 100 000    

  RAZEM     

 

 

…………………………………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
…………………………………………. 
     pieczęć Wykonawcy 

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na: „Kompleksową dostawę gazu dla obiektów 

Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” 

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oświadczam/y*, że spełniam/y* warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;   

 posiadania wiedzy i doświadczenia;   

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

            .........................., dnia .................... r.                                                                                        

                                                                                                      ............................................. 

                                                                             (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
 
…………………………………………………………… 
/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne  na „Kompleksową dostawę gazu dla obiektów 

Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” 

 

oświadczam /oświadczamy, że: 

nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust.1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

 ……………………………………………………………. 

( podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 

Oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

Dnia …………………………………………………………. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

………………………………………… 
Pieczęć adresowa Wykonawcy  

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 
 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne  na: „Kompleksową dostawę gazu dla obiektów 

Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” 

 

   Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj. nie należę/ymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

    Oświadczam, iż należę/ymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów i poniżej składamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.  

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Uwaga: odpowiedni kwadrat zaznaczyć znakiem X 

     (*niepotrzebne  skreślić) 

Miejscowość i data…………………......................... 

……………………………………………………………. 
/Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
……………………………………….. 
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 
ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 
 

 

 

Oświadczenie 

do postępowania o zamówienie publiczne na: „Kompleksową dostawę gazu dla obiektów Zespołu Szkół 

Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” 

 

Oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia: 

- nie będziemy korzystać z Podwykonawców, 

- korzystać będziemy z następujących Podwykonawców 

L.p Nazwa podwykonawcy, siedziba Zakres czynności powierzonych podwykonawcy 

   

   

   

 

    Data ……………………………. 

                                     

 

                                                                        ………………………………………………… 
                                                                             (Pieczątka i podpis Wykonawcy) 

* odpowiednio skreślić  

 

 

 

 


