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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 
 
 

„Dostawa gazu ziemnego na potrzeby  
Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich” 

 
 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Podstawowy, bez przeprowadzenia negocjacji   
 
 
 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 
 
 
 
 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 33, 
numer tel.: 71 310 23 99, REGON: 001249055, NIP: 915 12 00 807, godziny pracy 
Zamawiającego od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00, e-mail: 
pa@dpsobornikislaskie.pl , adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
 https://www.dpsobornikislaskie.pl/ 

 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

mailto:pa@dpsobornikislaskie.pl
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Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 
internetowej: https://www.dpsobornikislaskie.pl/ 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” lub 
„ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
 
 

IV. INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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 zwane „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w 
Obornikach Śląskich. 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy jest 
Pani Teresa Pytlik, e-mail: iod@dpsobornikislaskie.pl, tel. 71 310 10 38 . Państwa dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazu ziemnego na 
potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich”.  
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.), dalej „ustawa Pzp” lub Pzp, 
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 
5) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących 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;   
6) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia); 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania 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 okresu trwania postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 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); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
8) nie przysługuje Państwu: 
− 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 Państwa danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do  

instalacji znajdującej się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, 
zwanego dalej Zamawiającym. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawiera „Wykaz i 
charakterystyka punktów poboru” stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej SWZ oraz 
„Wzór  
umowy” stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. 

3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
09123000-7 Gaz ziemny  
65210000-8 Przesył gazu 

4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz 
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.  Jakość dostarczanego przedmiotu 
zamówienia musi być zgodna z Polską Normą PN-C- 04750 Paliwa gazowe – Klasyfikacja, 
oznaczenie i wymagania. Za jakość przedmiotu zamówienia odpowiada Operator 
Systemu Dystrybucyjnego,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 
lipca 2010 r. – w sprawie  szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 ze zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego typu E  
i zapewnia jego dystrybucję do Zamawiającego w sposób ciągły przez cały okres  
obowiązywania umowy.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich 
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czynności i uzgodnień  z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i zawrzeć w imieniu Zamawiającego 
umowę na dystrybucję. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w 
granicy własności sieci  gazowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego określonej w 
warunkach przyłączenia do sieci gazowej.  W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, 
rozliczenia za zużycie paliwa gazowego  odbywać się będzie na podstawie odczytu 
rzeczywistego wskazania układu pomiarowego. 

6. Szacunkowe zużycie roczne: określone w załączniku nr 3. 
7. Zużycie paliwa gazowego przez Zamawiającego w ostatnich 12 miesiącach: zgodnie  

z załącznikiem nr 3. 
8. Podane zużycie gazu ziemnego w okresie obowiązywania umowy jest ilością szacunkową  

służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej  
oferty. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego  
w podanej ilości. Rzeczywiste zużycie wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania  
Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje  
żadne roszczenie o realizację dostaw gazu ziemnego w ilości wpisanej w załączniku nr 3 
do SWZ. 

9. Aktualnie obowiązująca umowa na dostawę gazu zawarta jest do dnia 31.12.2022r.  
z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w 
Obornikach Śląskich korzysta z ochrony taryfowej zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 
związku z sytuacją na rynku gazu ( poz.202). Do sprzedawcy gazu tj. PGNiG Obrót 
Detaliczny Sp. z o.o. zostało złożone stosowne oświadczenie odbiorcy paliw gazowych 
(dotyczące 1 punktu poboru gazu), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 28 stycznia 2022r.(poz.212). Przed zawarciem umowy kompleksowej 
Dom Pomocy Społecznej złoży wyłonionemu w danym postępowaniu sprzedawcy gazu, 
w/w oświadczenie w celu zastosowania ochrony taryfowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części i jednocześnie nie dopuszcza 
składania ofert częściowych. 
 

VI. PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia  

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie  
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)  
nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Świadczenie kompleksowej dostawy paliwa gazowego będzie od dnia 01.01.2023 r. do  
31.12.2023r. z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne  
przeprowadzenie przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia  
podpisania umowy w sprawie zamówienia, procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne  
zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego).  Wykonawca dysponować 
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winien technicznymi rozwiązaniami pozwalającymi na  nieprzerwaną dostawę paliwa 
gazowego Zamawiającemu po zakończeniu dostawy przez dotychczasowego dostawcę. 
 

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną  
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załącznikach nr 9 do SWZ. 
 

IX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

dotyczące: 
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
a) Wykonawca posiada wymaganą prawem aktualną koncesję na prowadzenie  

działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną  
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) Wykonawca posiada:  
− wymaganą prawem aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, 
lub 
− aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług  
dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru  
gazu ziemnego - w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na 
obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego. 

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o którym mowa w ust. 1, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, 
do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.  

 
X. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
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bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) tj. „Z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  
o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3.” 

 

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zgodnie z treścią załącznika 
nr 4 do SWZ.  
 
Uwaga 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również 
w przypadku spółek cywilnych), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy  
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Uwaga 2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 8 do SWZ). 
 

2) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zgodnie z treścią załącznika 
nr 6 - jeśli dotyczy 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z treścią załącznika nr 8 
do SWZ – jeśli dotyczy. 



7 
 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ; 

2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej –  
w odniesieniu do warunków opisanych w rozdziale X ust. 1 pkt 1 lit. a)  
i lit. b) tiret pierwsze. 

4) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu  
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na  
którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w odniesieniu do warunku  
opisanego w rozdziale X ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie. 

5) Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) – zgodnie z 
treścią załącznika nr 10 do SWZ.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 (odpis lub 
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
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przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 
XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp, a także bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa  
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

8. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa  
w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. 

 
XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (NP. SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA). 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 
załączone do oferty. 

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,  
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy  
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które  
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,  
o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.  
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków  
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie  
warunków udziału w postępowaniu. 



10 
 

6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o którym mowa w rozdz. X ust. 1 pkt jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia  
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy 
lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które  
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ. 

 
XIV. INFORMACJE O S  RODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTO  RYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1.     Informacje ogólne : 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa sie przy użyciu : 
a) mini portalu, który dostępny jest pod adresem ; https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki 
ePUAp : / dpsobornikislaskie/SkrytkaESP 
c) oraz poczty elektronicznej : pa@dpsobornikislaskie.pl 
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami : Pana Kamila 
Jezierskiego oraz Pana Grzegorza Musika adres poczty elektronicznej ; 
pa@dpsobornikislaskie.pl 
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAp. Wykonawca posiadający konto na ePUAp ma 
dostęp do następujących formularzy : „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” 
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP) 
5)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy : 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” 
wynosi 150MB 
6) Do formularza do składania ofert można dołączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym 
rozmiarze do 150MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku 
należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować je na 
stronie miniPortalu. Do zaszyfrowania można wybrać pojedyncze pliki, które po 
zaszyfrowaniu automatycznie będą miały format .zip. Można również zaszyfrować cały folder 
– musi on być skompresowany do archiwum. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego 
folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki. 
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:pa@dpsobornikislaskie.pl
mailto:pa@dpsobornikislaskie.pl
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8) Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ, Dane 
postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „ Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
 
2. Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 

 
1) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie udziału w postępowaniu za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postepowania. 

2) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 1913), wykonawca w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „ Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawna część należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny 
być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym i 
zaszyfrowane. 

7)  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu i inne wymienione w Rozdziale X pkt. 18, w 
zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
9) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany ‘Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
mimiPortalu. 

10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert): 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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wskazanych w pkt.2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „ Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: pa@dpsobornikislaskie.pl . Dokumenty elektroniczne, 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 
pkt. 2 adres email. 

3) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie 0Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r . w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4) Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 
jakikolwiek inny kontakt niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny. 

 
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ. 
1. Ofertę stanowi załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty 
należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Treść oferty 
musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ; 
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 1 SWZ, stanowiące załącznik  

nr 4 do SWZ; 
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów  

udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do  
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  
przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ); 

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów  
udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,  

mailto:pa@dpsobornikislaskie.pl
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio  
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w  
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 7 do SWZ); 

6) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, w przypadku, o którym mowa  
w ust. 3 i ust. 6 rozdziału XIV SWZ, oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni  
wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ); 

7) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo dla  
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa  
w pkt 3 składa każdy z Wykonawców. 

3. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis 
elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  Wykonawca składa bezpośrednio 
na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  

6. Oferta powinna być: 
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w szczegółach danego 
postepowania. 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
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7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj., podpisywanych plików z danymi oraz plików 
XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego za ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty zostal opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
12. Cena oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
13. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 

W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

14. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne 
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, 
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

16. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

17. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

18. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
poniższego z rozszerzeń: 
1) .zip  

19. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
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20. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi maksymalnie 5MB. 

21. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 
w formacie PAdES.  

22. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem w 
formacie XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
łącznie z dokumentem podpisywanym. 

23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
24. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

25. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

26. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
27. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 
przed terminem składania ofert/wniosków.  

28. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1. 

29. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

30. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 
XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

 

1.  Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania.  

2.  W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
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3.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym i zaszyfrowane.  

7.   Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu i inne wymienione w Rozdziale X pkt 18, w zakresie 

wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę.  

8.      Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

9.      Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu. 

10   Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.  

 
11.    Termin składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 

terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 08:00  

 
XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022  r. o godzinie 08:30. 
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 
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3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na miniPortalu. Oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego 
 

6. Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób 
jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

 
XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

 
XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 

Lp. Kryterium Znaczenie 
/waga 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium  

1 Cena oferty (C) 100% 100 punktów 

 
 

Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot  
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe paliw gazowych,  
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standardy jakościowe obsługi odbiorców zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra  
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  
systemu gazowego (Dz. U. 2018 poz. 1158 ze zm). 

 
 
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego 
wzoru: 
 

 

               
                            

                     
       

 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę  

punktów. 
3. Punktacja oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

zgodnie z zasadami arytmetyki. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. 
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały 

złożone  oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych  zawierających nową cenę. 

6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż  
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
XXI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 

w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ 
łącznej ceny ofertowej brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wraz 
z należnym podatkiem VAT. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania 
złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Szczegółowa kalkulacja ceny oferty zostanie wyliczona na podstawie formularza  
cenowego – zał. nr 2. 

3. Wartość brutto należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:  
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto  
Wartość netto x stawka VAT = wartość podatku VAT  
Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto 

4. Końcowe wartości: netto, VAT, brutto są wynikiem sumowania poszczególnych pozycji. 
5. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zobowiązany jest zastosować zaokrąglenie 

do  
dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę  
powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po  
przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na podanie w „Formularzu cenowym”  
w kolumnie „Cena jednostkowa netto” – ceny z dokładnością do pięciu miejsc po 
przecinku. 
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7. Wartość brutto ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy,  
a w szczególności wszelkie udzielone rabaty, podatek wynikający z przepisów  
podatkowych, celnych oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem niniejszej  
umowy, łącznie z kosztami dojazdu Wykonawcy oraz materiałami niezbędnymi do  
prawidłowego wykonania umowy. 

8. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie  
przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach. 

9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego  
podatku VAT. Błędnie określona stawka podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i 
nie  
podlega poprawieniu przez Zamawiającego. W przypadku prawidłowo podanej stawki  
VAT, ale błędnego wyliczenia kwoty podatku, Zamawiający poprawi taką omyłkę. 

10. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki, o których mowa w art. 223 ust. 2  
Pzp. 

11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . W ofercie, o 
której mowa w ust. 1,  
Wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym  
zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,  
będzie miała zastosowanie. 
 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
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5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnej. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 

zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 214 UST. 1 PKT 7  USTAWY PZP, ZWROTU KOSZTÓW 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 

ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu z zastrzeżeniem  

art. 261 ustawy pzp. 
 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu  

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie  
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  
przepisów ustawy Pzp. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale  
IX ustawy Pzp (art. 505-595). 
 

XXVII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
 

Lp. Oznaczenie  Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

2 Załącznik nr 2 Formularz cenowy  

3 Załącznik nr 3 Wykaz i charakterystyka punktów poborów  

4 Załącznik nr 4 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 pzp 
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5 Załącznik nr 5 Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp 

6 Załącznik nr 6 
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o  
udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust.  
4 pzp 

7 Załącznik nr 7 
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby  
składane na podstawie art. 125 ust. 5 pzp 

8 Załącznik nr 8 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  
składane na podstawie art. 118 ust. 3 pzp 

9 Załącznik nr 9  Wzór umowy 

10 Załącznik nr 10 

Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 
U. z 2022, poz. 835) 

 


