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Zamawiający: 

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 

ul. Wojska Polskiego 78 
26-700 Zwoleń 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWIZ) 

 

 

„Kompleksowa dostawa  gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół 

Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” 

 

 

 

 

Wspólny słownik zamówień CPV 

09123000-7 - Gaz ziemny 
65210000-8 – Przesył gazu 

 
 

I. Część Ogólna SIWZ 

II. Wzór oferty wraz z formularzami 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Zatwierdzam:................................................ 

                                                                                                                    (podpis zamawiającego)  
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I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 

I. NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 

reprezentowany przez Dyrektora Arosława Jakóbika 

ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń  

tel. 48 676 20 34 

www.zsrtzwolen.pl 

e-mail:  zsrzwolen@interia.pl 
 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dajej „Ustawą Pzp”. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy                   

o pracę. 

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                       

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 CPV: 09123000-7 - gaz ziemny 

 65210000-8 – przesył gazu 

 

 I. Zamówienie obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E na 
potrzeby trzech punktów poboru w Zespole Szkół  Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w okresie 24 

miesięcy licząc od 01.01.2020 r. 
 

 

A. Punkt poboru: PL0031926843 
 

Nazwa obecnego sprzedawcy: ONICO Energia Sp. z o.o., S. K. A. 
Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2019 

Zmiana sprzedawcy: kolejna 
Moc zamawiana: 1000 kWh/h 

Grupa taryfowa: W-6, OSD W-6A.1 

Numer urządzenia: 14COMMONRG40---853266 
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 
 

Szacowany pobór w okresie 24 miesięcy: 2 353 671 kWh 
 

 

 
B. Punkt poboru: PL0031926842 

 
Nazwa obecnego sprzedawcy: ONICO Energia Sp. z o.o., S. K. A.. 

Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2019 

Zmiana sprzedawcy: kolejna 
Moc zamawiana: 200 kWh/h 

Grupa taryfowa: W-5, OSD W-5.1 
Numer urządzenia: 16KBKG25 33534118681 

Typ gazomierza: G25 

 
Rodzaj urządzeń gazowych: 

Kocioł gazowy dwufunkcyjny szt. 1 o mocy cieplnej 350 kW 
 

Szacowany pobór w okresie 24 miesięcy: 416 070 kWh 
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C. Punkt poboru: PL0031923763 
 

Nazwa obecnego sprzedawcy: EWE Polska Sp. z o.o. 
Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2019 

Zmiana sprzedawcy: kolejna 

Moc zamawiana: 603 kWh/h 
Grupa taryfowa: W-5, OSD W-5.1 

Numer urządzenia: 16EBKG40 57015263213 
Typ gazomierza: G40 

 
Rodzaj urządzeń gazowych: 

 Kocioł gazowy dwufunkcyjny szt. 2 o mocy cieplnej 225 kW 

 
Szacowany pobór w okresie 24 miesięcy: 594 013 kWh 

 
 

Zużycie gazu w minionym okresie 

 

  PL0031926843 PL0031926842 PL0031923763 

  kWh kWh kWh 

01-2018 228678 41235   

02-2018 247698 42671   

03-2018 230827 39013   

04-2018 32951 5674   

05-2018 11 0 3916 

06-2018 11 0 800 

07-2018 11 0 2498 

08-2018 786 0 3413 

09-2018 4336 0 7918 

10-2018 106479 25065 39639 

11-2018 187449 39174 59942 

12-2018 238944 38689 64231 

  1278181 231521 182357 

01-2019 276557 48552 73657 

02-2019 197503 34189 26816 

03-2019 198246 31081 49481 

04-2019 85246 14830 27706 

05-2019 13787 3365 10544 

06-2019 11 0 7976 

07-2019 11 0 8297 

08-2019 11 0 8117 

09-2019 9909 523 10737 

10-2019     39822 

11-2019       

12-2019       

 781281 132540 263153 
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1.1 Dostarczenie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy 

sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa)                

i będzie  wykonywane zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r 
 

1.2 Zamówienie – kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-
Technicznych w Zwoleniu. 

 
1.3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego. 

Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę 

gwarantująca ciągłość dostaw.  
 

1.4 Wielkość poboru gazu szacuje się na 3 363 754 kWh w ciągu 24 miesięcy dla trzech punktów 
poboru wymienionych wyżej. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do 

obliczenia szacunkowej wielkości zamówienia na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021r, co może 

odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter 

orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu 
i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. 

 
 

 

 
 II Fakturowanie 

 
Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu 

pomiarowego. Faktury rozliczeniowe za pobrane paliwo gazowe wystawione powinny być na koniec 

okresu rozliczeniowego na każdy punkt poboru oddzielnie, z 14 dniowym terminem zapłaty. Faktury 
winny być wystawione na Powiat Zwoleński. 

 
Nabywca: 

Powiat Zwoleński 

ul. Wł. Jagiełły 4 
26-700 Zwoleń 

NIP: 8111766100 
 

Odbiorca: 
Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu 

ul. Wojska Polskiego 78 

6-700 Zwoleń 
 

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 
 

 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021r. 

 

Z przyczyn formalno prawnych zamawiający dopuszcza zmianę rozpoczęcia wykonania 
zamówienia.  
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

 1) nie podlegają wykluczeniu; 
 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 

 
Wykonawca winien posiadać:  

- aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

-  zawartą umowę albo promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można 
prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów 

Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;  
 

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
 

3. zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

 
1) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

2) Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców,  może złożyć jedną 
ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

a) Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik 
wspólnej oferty musi udokumentować). 

b) Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia,                         

tj. potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich kwalifikacje i doświadczenie oraz 
sytuację ekonomiczną i finansową mogą być spełnione łącznie przez wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym 

pełnomocnikiem. 
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 
f)        W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” zaleca się podanie 

danych konsorcjum,  a nie tylko pełnomocnika. 
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3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania  warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22                 i 

ust. 5. 
6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 
o którym mowa w pkt 1. , nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału  w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt. 1. 
 

Va Podstawy wykluczenia. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo Zamawiający wyklucza Wykonawcę:  

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243); 
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

zdrowotne,  
 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie  
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

 
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu spełniania warunków udziału                  

w postępowaniu oraz w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, składa 

również z ofertą oświadczenia podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) 
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4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

www.zsrtzwolen.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zbiorcze zestawienie ofert) 

przekazuje zamawiającemu zaświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

 

1. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
2. -zawartą umowę albo promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można 

prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do 

obiektów Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej;  

 
 

2)   w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:   

 

2.1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert,  

2.2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie                    

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

http://www.zsrtzwolen.pl/
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grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2.3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

 

3.    Inne dokumenty: 

3.1. Formularz oferty wraz z załącznikami. 

 

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju                 

z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem (48) 676 20 34 w. 249 lub elektronicznie, za wyjątkiem oferty, umowy 
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: dubil_bogdan@zsrtzwolen.pl, faksem na numer  (48) 

676 20 34 w. 249. 
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 
4. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Bogdan Dubil 

w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 

po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym                  
mowa pkt 5. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
9.Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono   

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez wskazania źródła zapytania 
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VIII  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.  

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu  nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 

           

1. Termin związania ofertą  30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

 

X  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

 

1. Wymaga się, aby Oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, wg załączonego do SIWZ 
formularza oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
2. Wymaga się, aby Oferta była napisana trwałą i czytelną techniką, np. na komputerze lub 

nieścieralnym atramentem. 

3.  Zamawiający zaleca, aby Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana na     
     każdej   stronie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika  
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Załączniki do oferty muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według 

warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez 
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych 

dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one 

identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.  

6. Dokumenty, będące załącznikami do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem - dopuszcza się potwierdzenie za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół 

wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili 
ich otwarcia. 

8. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

9. Brak zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje, iż cała 
oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 

10. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 

11. 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.26.2.2019 

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

Zwoleniu 

 z dopiskiem : nie otwierać przed : 05.12.2019r.  godz: 9:30      

 

 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania 

ofert określonym w SIWZ. 
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone 

zgodnie z postanowieniami pkt 14, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” 
lub „Wycofanie” . 

14. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

miejsce składania ofert –    Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, 
      ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 
termin składania ofert    -    do dnia   5 grudnia 2019r  godz. 9:15 

 
 

miejsce i termin otwarcia ofert –  Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, 

      ul. Wojska Polskiego 78 
26-700 Zwoleń 

      5 grudnia 2019r  godz. 9:30 sala S106 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, informacja zostanie zamieszczona na 

stronie zamawiającego 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  
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XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

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 załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Zamawiający wymaga podania w PLN ceny brutto obliczonej zgodnie z wzorem: cena netto + 

podatek VAT = cena brutto. 
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. 

4. Łączną wartość brutto W PLN z załącznika Nr 2 do SIWZ – należy wpisać do formularza ofertowego 
– załącznika Nr 1 do SIWZ. 

5. Wartość brutto z formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ traktowana będzie jako cena 
oferty brutto dla porównywania i badania ofert. 

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.  
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. 
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. 

 

 

XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty 

brutto za realizacje przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2 a ustawy Pzp cena 

100%. 

3. Zamawiający za najkorzystniejsza uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największa 

liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa się określonej wadze kryterium w %. 

5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg 

następującej zasady: 

 

  najniższa cena oferty brutto spośród złożonych 
liczba punktów    =   --------------------------------------------------------------  X 100 

  cena brutto badanej oferty 
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6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wybrane 

kryterium oceny. 

7. Punkty przyznane dla każdej z ofert, porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną 

ofertom w kryterium oceny i łączną punktację, zostaną zamieszczone w protokole z postępowania 

i w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę  albo 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 każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

4) terminie po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o 

których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (10 lub 5 dni), jeżeli w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta, 
 

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 

umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 
XIV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH. 

 

W treści Umowy zostaną wprowadzone następujące postanowienia: 
1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni 

wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

2. 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. 
3. 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. 
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian (w 
granicach dyspozycji art. 144 ust. 1): 

 zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w 

umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, 
 zmiany osób reprezentujących strony. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych 

zmianach. 

 zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku VAT. 

 Zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciowa i opłaty zmiennej 

za usługę sieciowa w przypadku zmiany teffy Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat. 
 Zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty wymienione w 

SIWZ zmieniły charakter użytkowania 

 Zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 

zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmiana charakteru obiektu lub jego 

modernizacji. 
 

XV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA   O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy tj. odwołanie- Dział VI „Środki ochrony prawnej”  ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

XVI INFORMACJE DODATKOWE. 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:  
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, 

że:  
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych im. 

Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu (ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń , telefon 
kontaktowy: 48 676 20-34) 

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; 
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa  gazu ziemnego do 
obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” nr ZSR-T.26.2.2019 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego;  
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o:  

 art. 8 ustawy Pzp,  

 art. 96 ust.3 ustawy Pzp,  

 art. 139 ust.3 ustawy Pzp,  

 przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,  

mailto:inspektor@cbi24.pl
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 przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego, organów kontrolnych 

instytucji współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym;  
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania 
umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) 

będą przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty 

i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  
f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

h) posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu);  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników);  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

i) nie przysługuje Pani/Panu:  
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2) Realizacja dostawy stanowiącej Przedmiot zamówienia nie przewiduje powierzenia przez 
Zamawiającego Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w jego imieniu. Powyższe nie wymaga 

zatem podpisania umowy o której mowa w art. 28 RODO, a co za tym idzie zamieszczenia wzoru takiej 
umowy w SIWZ. Przekazane przez Wykonawcę, w związku z realizacją umowy, dane osobowe jego 

pracowników, będą chronione przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych i wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy. 
 

 
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o 

których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające 
przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).  
15. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: 

PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 
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ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Open PEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. Adres PEF: 8111049640.  

16. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF 

zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu 

terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający 

informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 

7:00 –15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, 

w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym. 
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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 gazu 

ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu” 

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, 

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. 
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5.Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

Adres ……………………....................................................................................................................... 

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

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

adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Do oferty załączamy następujące  dokumenty: 

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

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

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

 

Miejsce ............................................. data ....................................              

 

 

 

………………………………………………… 
pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W 

ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78 

Punkt poboru PL0031926843 

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 

2 353 671    

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 2 353 671    

  RAZEM     

 
Punkt poboru PL0031926842 

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 

416 070    

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 416 070    

  RAZEM     
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Punkt poboru PL0031923763 

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 

594 013    

W-5 2 Oplata abonamentowa w okresie 24 
miesięcy 

24    

W-5 3 Dystrybucja stała w okresie 24 miesięcy 

(moc umowna 603 kWh/h, 17 520 godz.) 

10 564 560    

W-5 4 Dystrybucja zmienna w kWh 594 013    

  RAZEM     

 

 

 

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

  

............................................................ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-

Technicznych w Zwoleniu” 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych 

 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie 

 wskazanym przez Zamawiającego, a 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. 

 

 

Miejsce ............................................. data ....................................              

 

………………………………………………… 
pieczątka i podpis Wykonawcy 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO–TECHNICZNYCH W ZWOLENIU 
im. Bohaterów Walki z Faszyzmem 

ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń 
Tel.:   48 676 20 34 fax.:  48 676 20 34 w. 249 

NIP: 811-10-49-640 REGON: 000095578 

 

 

 

www.zsrtzwolen.pl 

22 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

............................................................ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-

Technicznych w Zwoleniu” 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-33 

ustawy Pzp. 

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

art. .............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24  ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

Oświadczam, że następujący/e podmioty na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu                              

tj. .................................................................................. 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.* 

 

Miejsce ............................................. data ....................................              

 

 

………………………………………………… 
pieczątka i podpis Wykonawcy 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 

każdy z wykonawców w swoim imieniu. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO–TECHNICZNYCH W ZWOLENIU 
im. Bohaterów Walki z Faszyzmem 

ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń 
Tel.:   48 676 20 34 fax.:  48 676 20 34 w. 249 

NIP: 811-10-49-640 REGON: 000095578 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

............................................................ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Rolniczo-

Technicznych w Zwoleniu” 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA 

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. art. 36b – zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

zamierza powierzyć i podania przez wykonawcę firm podwykonawców 

l.p. Nazwa oraz opis powierzonej części zamówienia podwykonawcom 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

 

 

Miejsce ............................................. data ....................................              

 

 

………………………………………………… 
pieczątka i podpis Wykonawcy 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO–TECHNICZNYCH W ZWOLENIU 
im. Bohaterów Walki z Faszyzmem 

ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń 
Tel.:   48 676 20 34 fax.:  48 676 20 34 w. 249 

NIP: 811-10-49-640 REGON: 000095578 

 

 

 

www.zsrtzwolen.pl 

24 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

............................................................ 
(pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

Uwaga!  

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu 

Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu”  

 oświadczam że: 

1. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843), i w związku z tym składamy listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

2.nie należymy do grupy kapitałowej,   

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

Miejsce ............................................. data ....................................              

 

 

………………………………………………… 
pieczątka i podpis Wykonawcy 


