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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Radomia 
ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom 
czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515 

tel/faks  (48) 383-57-48/49  
adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
  
1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.mzlradom.pl 

2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie internetowej 
www.bip.mzlradom.pl 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                         
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za 
pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”,                     
z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w Rozdziale X.  

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani/Pan:  

1) w kwestiach formalnych – Pani Anna Winiarska-Wołoszyn; 

2) w kwestiach merytorycznych – Pan Władysław Wieczorek. 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu oraz do formularza do komunikacji.  

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

8. 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.  

9. Identyfikator postępowania: 663b2fbb-5681-4721-9ecd-89db19f0397a oraz inne dane 

konieczne do poprawnego złożenia oferty,  w tym także narzędzie do szyfrowania plików, 
znajdują się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postępowań”, w 
szczegółach niniejszego postępowania pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/663b2fbb-5681-4721-9ecd-89db19f0397a 

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w 
przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie 
oferty albo niezłożenie oferty ponosi wykonawca.  

10. Sposób sporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

http://www.bip.mzlradom.pl/
http://www.bip.mzlradom.pl/
http://www.bip.mzlradom.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE 
SKŁADANIA OFERT 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 
ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia  aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych. 
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę  wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu  u Zamawiającego.  

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udział w postępowaniu 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego                          
o symbolu E  obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego wg. wykazu 
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.  

2. Prognozowany wolumen – w okresie 12 miesięcy –  wynosi 2 528 000 kWh do 14 punktów 
poboru (zamówienie podstawowe). W celu ustalenia prognozowanego łącznego zużycia gazu 
w kWh przyjęto współczynnik konwersji  11,238  dla szacowanej ilości: 236 198,61 m3 
(224 951,06 m3  zamówienie podstawowe + 11 247,55 m3  prawo opcji.) 

3. Niniejsze zamówienie objęte jest prawem opcji – realizacja kompleksowej dostawy i 
dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla obiektów Zamawiającego. 
Oznacza to, iż Zamawiający zamówi kompleksowe dostawy gazu dla wszystkich punktów 
poboru  określonych   w załączniku Nr 6 do SWZ w terminie określonym w rozdziale IV SWZ, 
zaś kompleksowe dostawy gazu i dystrybucji dla MZL w Radomiu mogą zostać rozpoczęte 
na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. W toku realizacji umowy Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego gazu, w 
zakresie do -  30% , +5%  względem ilości określonej    w pierwszym zdaniu ust.  2 dla 
zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje 
odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
wykonania zamówienia podstawowego, (o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1)  wzoru umowy. 
Zwiększenie ilości zakupionego gazu i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może 
nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy 
Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw gazu na warunkach zawartej umowy o 
5% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z 
prawa opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na gaz do 
punktów poboru objętych umową. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego 
może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji  umowy. W przypadku nieskorzystania 
przez Zamawiającego  z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 
tytułu. 

4. Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia,  należy obliczyć cenę z uwzględnieniem 
prawa opcji.  
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5. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może 
odbiegać od faktycznie pobranej ilości w okresie trwania umowy. Zmniejszenie lub 
zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza 
koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu 
zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.  

6. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą                  
w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374001, NIP: 5252496411, REGON: 
142739519 o  określonych zgodnie   z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych 
wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy 
kompleksowej bądź wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi do ustawy, a także zapisami Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego dalej 
OSD.  
Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty 
wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie 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.) oraz Polskie Normy.  

7. Okresy rozliczeniowe wynikają z Taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem 
zapisów zawartych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ).  Zamawiający nie wyraża 
zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia paliwa 
gazowego, z zastrzeżeniem § 8 ust 5 umowy. 

8. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia składają się: opłata za sprzedaż gazu, 
opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.  

9. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego zużycia gazu w okresie świadczenia 
umowy, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru zostały określone 
w załączniku Nr 6 do SWZ.   

10. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do:  
1) Zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów kompleksowych właściwemu OSD 

w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

2) Reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.   
11. Dane dotyczące numerów punktu poboru gazu u dotychczasowego dostawcy, w odniesieniu 

do poszczególnych punktów odbioru, zostały określone w załączniku Nr 6 do SWZ.  
12. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży paliwa 

gazowego nr 01/PN/001/10/20/2020 z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 na czas oznaczony do 31.01.2022 r.  Operatorem 
systemu dystrybucji gazu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. 
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000374001, NIP: 5252496411, REGON: 142739519. 

13. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie określonym przez Zamawiającego (01.02.2022r.) 
jest skuteczne rozwiązanie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie 
procedury zmiany sprzedawcy, (jeśli dotyczy).  

14. Paliwo gazowe nabywane będzie w celach opałowych. Stosowne oświadczenia w tym 
zakresie Zamawiający przedłoży Wykonawcy przy zawieraniu umowy.   

15. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
09123000-7 Gaz ziemny  
65210000-8 Przesył gazu 
65200000-5 Przesył gazu i podobne usługi 

16. Informacja o podwykonawcach. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu: – Informacje dotyczące wykonawcy 

– części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 
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podwykonawców, o ile są już znane. 

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp. 

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
19. Zamawiający nie przewiduje:  zawarcia umowy ramowej, przeprowadzania aukcji 

elektronicznej. 
20. Zastosowanie art. 246  ust. 2 ustawy Pzp. 

1) Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi. 

2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 

3) Sprzedaż paliwa gazowego jest realizowana przez Wykonawców (Sprzedawców) na 
podstawie uregulowań wynikających z ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. Każdy ze Sprzedawców musi w jednakowy sposób 
realizować procedury wynikające ze sprzedaży zgodnie z uregulowaniami prawnymi. 

4) Parametry jakościowe gazu i standardy sprzedażowe są uregulowane i ustalone w 
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Za dotrzymanie tych 
parametrów nie są odpowiedzialni Sprzedawcy gazu lecz Operator Systemu 
Przesyłowego i Operator Systemu Dystrybucyjnego, którzy świadczą usługi przesyłania 
gazu na podstawie taryf  zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5) Opłaty za dystrybucję gazu odbiorcy energii będą ponoszone na podstawie zawartej 
kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. 

6) Każdy ze sprzedawców musi spełnić określone wymagania w zakresie posiadania 
odpowiedniej organizacji, środków technicznych i osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. Zakres spełnienia wymagań jest sprawdzany przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na etapie wydawania koncesji na obrót paliwem gazowym. 

7) W późniejszym okresie w ramach swoich uprawnień Prezes URE prowadzi kontrole 
spełnienia wymaganych koncesją wymagań. 

8) Sprzedawane paliwo gazowe zużywane jest w czasie rzeczywistym, nie występują koszty 
związane  z cyklem życia produktu. Nie występują również żadne dodatkowe koszty 
związane ze  zużyciem paliwa gazowego. 

9) Zużycie paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru gazu jest zwolnione z podatku 
akcyzowego. 

10) Przy sprzedaży paliwa gazowego nie mają zastosowania żadne z kryteriów wymienione w 
art. 242 ust. 2 pkt 1) do 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

21. Podział zamówienia na części:  

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

Powody niedokonania podziału na części: 
Stosownie do treści art.5 ust.1 ustawy Prawo energetyczne, dostarczanie paliw gazowych 
odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o 
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.  Zgodnie z art.5 ust.3 i ust.4 ustawy Prawo 
energetyczne, istnieje możliwość zawarcia umowy kompleksowej (na dostawę i dystrybucję) . W 
niniejszym postępowaniu zakup paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji istnieją 
przesłanki prawne, umożliwiające zawarcie umowy kompleksowej, które nie naruszają uczciwej 
konkurencji . Zamawiający nie dzieli także dostawy paliwa gazowego na mniejsze części, 
ponieważ chce uzyskać efekt skali, po drugie Wykonawcy dostarczający paliwo gazowe są w 
stanie dostarczyć każdy wolumen. Wielkość wolumenu nie stanowi o ograniczeniu konkurencji. 
zamówienie jest odpowiednie dla MŚP.  
 
  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r, z 
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zastrzeżeniem pkt. 2. 
2. Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego, w tym w szczególności naliczanie przez Wykonawcę 

wszystkich opłat związanych z wykonywaniem Umowy nastąpi  nie wcześniej niż po 
pozytywnym rozwiązaniu dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego, 
których Zamawiający jest stroną oraz po skutecznym przeprowadzenie procedury zmiany 
sprzedawcy - z uwzględnieniem daty wskazanej w Rozdziale IV pkt 12 jako „Daty 
obowiązywania aktualnej umowy”, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość 
dostaw paliwa gazowego do wszystkich punktów odbioru właściwych dla Zamawiającego.  
 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, oraz 109 ust.1 pkt 4,                  

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, wyklucza się 
wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165 a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270-277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1), 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
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Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej                            
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie, 

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego w wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, przewiduje wykluczenie 
Wykonawcy  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 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. 

4. Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca musi wykazać, że: 
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi, na podstawie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki – podstawa prawna  art.32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U.2021 poz.716 ze zm.), 

2) posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie dystrybucji paliw 
gazowych na podstawie aktualnej  koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie dystrybucji gazu - w przypadku sprzedawców będących właścicielem sieci 
dystrybucyjnej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  
lub 
posiada umowę generalną z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu 
odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca  - punkty poboru gazu. 
W sytuacji składania oferty przez  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (dwa lub więcej podmioty), warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.   

. 
5. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6. W przypadku posługiwania się przez Wykonawców cudzym potencjałem Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te jako 
generalny wykonawca wykonają część zamówienia, do realizacji których te zdolności są 
wymagane 

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

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które  usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 
(wzór, załącznik nr 3 do SWZ). 

9. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie 
1)  Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
2)  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 5 (lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 – jeśli dotyczy), jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
spełnił łącznie następujące przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
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wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
• zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
• zreorganizował personel, 
• wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
• utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
• wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ppkt. 2, 
są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ppkt. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 

 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SŁUŻĄCE 
POTWIERDZENIU BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie (wzór, załącznik nr 2 do SWZ), że: 

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, tymczasowo zastępuje wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców.   

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg 
załącznika nr 3 do SWZ ).  

5. 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 następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  
2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku 
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  
lub  
oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy na świadczenie usług 
dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu 
ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.  
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3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: 
oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez 
Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. (Zał. nr 4 do SWZ) 

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

7. 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 zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby 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. 

 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 
1. Oferta wraz z załącznikami  musi zostać sporządzona w języku polskim. 
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jednego z niżej wymienionych podpisów: 
1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) lub  

2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze 
zm.) lub 

3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r.                       
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.). 

3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (dotyczące Wykonawcy 
/podmiotu udostępniającego zasoby/ każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie             
o udzielenie zamówienia), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać: 
1) Formularz oferty i formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1  do SWZ, 
2) oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału                       

w postępowaniu wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień 
składania ofert (wzór załącznik nr 2 do SWZ), 

3) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania. Jeżeli możliwe jest pozyskanie takich dokumentów bezpośrednio przez 
Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Wykonawca 
nie musi ich składać o ile wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

4) pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z 
dokumentu, o którym mowa w ppkt 3), 

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie – w przypadku ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór, załącznik nr 3 do SWZ). 

5. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo sporządza się w postaci 
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elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 
art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, w postępowaniu 
przekazuje się: 

1) jako dokument elektroniczny - w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument 
elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 

2) jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej -                      
w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się                      
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 

3) w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w przypadku, gdy nie zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 

4) jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej -                          
w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej                         
i opatrzono własnoręcznym podpisem. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą a w przypadku pełnomocnictwa - 
mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału. 

8. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Dokumenty elektroniczne muszą spełnić łącznie następujące wymagania: 
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie                          

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych, 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452). 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być złożone w oryginale w takiej samej formie, 
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 
kopii (skanu) pełnomocnictwa 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.  

12. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa z art. 222 ust. 5 
Pzp. 

13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku występowania w ofercie 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zostały one załączone do oferty                    
w odpowiednio wydzielonym pliku o nazwie: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie 
/opisanie) przez Wykonawcę plików określonych jako zastrzeżone. 

15. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do komunikacji, postępując zgodnie z instrukcją obsługi, dostępną  na 
miniPortalu. 

16. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami zostały sporządzone w tym samym formacie                   
i opatrzone zostały tym samym rodzajem podpisu. 

 
IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za pośrednictwem miniPortalu,                
w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”. Narzędzie do szyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępne dla wykonawców bezpośrednio w szczegółach 
niniejszego postępowania na miniPortalu pod adresem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/663b2fbb-5681-4721-9ecd-89db19f0397a. 
Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 
„ekranie sukcesu”  otrzyma numer oferty generowany przez ePuap. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

2. Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy) to: MZLRadom/SkrytkaESP.  
Po jej podaniu w formularzu, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego automatycznie pojawi 
się w odpowiednim polu formularza.  
Za złożenie oferty podmiotowi innemu niż Zamawiający w wyniku podania niewłaściwej 
nazwy Zamawiającego w systemie ePUAP odpowiada Wykonawca.  

3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP, za 
pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,              
a także adres poczty elektronicznej. W przypadku niepodania adresu skrzynki ePUAP                
w formularzu oferty, Zamawiający kierować będzie korespondencję przeznaczoną dla 
Wykonawcy na adres skrzynki ePUAP, z której Wykonawca złoży ofertę. Zamawiający nie 
odpowiada za konsekwencje niepodania albo podania niewłaściwego adresu skrzynki 
ePUAP przez Wykonawcę.  

4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez Wykonawcę:  
- oferta,  
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy,  
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- podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
Ustawy,  
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy,  
- przedmiotowe środki dowodowe,  
- pełnomocnictwa,  
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 
zm.) – tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych.  
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w 
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tj. rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się, pod rygorem 
nieważności:  
- w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub  
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub  
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.  

6. Zaleca się sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a 
także – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – złożenie 
podpisu w formacie PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów 
sporządzonych w formacie innym niż pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, 
należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik 
podpisu zewnętrznego.  
Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-
podpis-zaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy 
posiadać profil zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują 
się na stronie serwisu gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.  
Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu 
osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. 
Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod 
adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.  

7. Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w udostępnionej przez Urząd 
Zamówień Publicznych Instrukcje.  
Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  

8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, jeśli znajdują się w odrębnych 
plikach, należy łącznie skompresować do jednego pliku archiwum (folderu 
skompresowanego) w formacie zip, a następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia 
dostępnego bezpośrednio w szczegółach niniejszego postępowania na miniPortalu pod 
adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/663b2fbb-5681-4721-9ecd-89db19f0397a za 
pomocą aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”.  
W przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu przy użyciu 
wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku (nazwą zawierającą element w postaci np. „tajemnica przedsiębiorstwa”).  

  W przypadku, gdy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane są 
łącznie z ofertą, odpowiednio oznaczony plik zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy, 
wraz z pozostałymi plikami zawierającymi inne oświadczenia i dokumenty składające się na 
ofertę, skompresować do jednego pliku archiwum (folderu skompresowanego) w formacie 
.zip a następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia dostępnego bezpośrednio w szczegółach 
niniejszego postępowania na miniPortalu pod adresem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/663b2fbb-5681-4721-9ecd-89db19f0397a za 
pomocą aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”.  

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie 
składania ofert zostanie odrzucona.  

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 
udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  
Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  

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

12. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2021r, 
do godz.08.00. 

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2021 r. o godz. 11:00. 
15. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
16. Tryb otwarcia ofert: 

1) Otwarcie ofert nie jest jawne. 
2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

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

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
17. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

18. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
Uwaga: 
  W zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim podpisem, czyli składania 

właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci elektronicznej wskazać należy, iż 
prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca przekazuje 
zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub 
plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym 
opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest 
również, aby wykonawca przekazał zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” 
dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 
elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem 
dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej 
zaszyfrowaniem,  

  W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, 
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przekazanie oferty następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty. Jak większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również 
i ten formularz może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z 
wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podnieść 
należy, że podpis ten składany jest wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty. Co za tym idzie, podpis na formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePuap,                   
z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego 
systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może wywierać 
skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, 
zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest 
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Upraszczając, opatrzenie 
właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania oferty, odpowiada 
złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z ofertą (w przypadku wyboru poczty jako środka 
komunikacji). Podsumowując, oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony 
bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych 
zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) 
następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu 
nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez 
opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

 
 
X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPRZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 
OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                          
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 
ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, . rtf. 
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP), lub numerem 
referencyjnym, a także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email bip@bip.mzlradom.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres email  bip@bip.mzlradom.pl  

10. Dokumenty lub oświadczenia, inne niż stanowiące ofertę, składane są – za pośrednictwem 
Formularza do komunikacji lub poczty elektronicznej – bez ich uprzedniego zaszyfrowania. 
Zaszyfrowanie takich dokumentów lub oświadczeń i przesłanie ich za pośrednictwem 
Formularza do komunikacji spowoduje brak możliwości ich odszyfrowania z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

11. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. Zamawiający informuje dodatkowo, że dopuszcza zastosowanie do kompresji dokumentów 
elektronicznych, oprócz formatów danych określonych w przepisach przywołanego wyżej 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, także 
formatu danych .rar (nazwa standardu: Roshalarchive), z zastrzeżeniem braku możliwości 
zastosowania tego formatu do zaszyfrowania oświadczeń i dokumentów składających się na 
ofertę, co wynika z funkcjonalności narzędzia do szyfrowania udostępnianego na stronie 
internetowej miniPortalu 

13. Wyjaśnienia treści specyfikacji: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia za pośrednictwem miniPortalu, 
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawców, nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem 
składania ofert, 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

4) Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
bip@bip.mzlradom.pl. bez ujawniania źródła zapytania, 

5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (składania zapytań). 

14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych     
z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Anna Winiarska -
Wołoszyn; w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Wieczorek 
E-mail: bip@bip.mzlradom.pl tel. 48 383 57 48 wew. 7 , od pn. do pt. w godz. 7:15 do 
15:15. 

16. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  

17. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,          
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31. 12.2021r.  
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 

 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w 

cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i 
rabaty. 

2. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 
podstawie wypełnionego  formularza cenowego, stanowiącego część Załącznika nr 1 do 
SWZ. Cena oferty brutto określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
zamówienia podstawowego i obejmuje prawo opcji. W tym celu zamawiający cenę 
zamówienia podstawowego powiększy o 5% z tytułu prawa opcji i łączną cenę przeniesie do 
formularza ofertowego. 

3. Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 
wartość bez kwoty podatku. 

5. Cenę brutto  należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku, ceny jednostkowe w formularzu cenowym z dokładnością 
1/100 000. 

6. Wykonawca składając ofertę określi w Formularzu cenowym ceny jednostkowe netto oraz ceny 
brutto wszystkich pozycji. 
Sposób wyliczenia poszczególnych tabel od nr 1 do 5 
 
Cbrutto=Cpg+OPabon+OPzm+OPst 
Gdzie : 
Cpg – cena paliwa gazowego stanowiąca iloczyn  szacunkowego zapotrzebowania na paliwo 
gazowe w trakcie obowiązywania zamówienia (liczby jednostek) oraz ceny jednostkowej 
netto za paliwo gazowe z uwzględnieniem  podatku VAT 
OPabon – opłata abonamentowa stanowiąca iloczyn punktów poboru gazu ilości miesięcy 
obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie 
obowiązującej Taryfy z uwzględnieniem  podatku VAT 
OPzm- opłata sieciowa zmienna stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na 
paliwo gazowe w trakcie obowiązywania zamówienia (liczby jednostek)  i ceny jednostkowej 
netto wynikającej z obecnie obowiązującej Taryfy OSD z uwzględnieniem  podatku VAT w 
wysokości 23% 
OPst – opłata sieciowa stała stanowiąca iloczyn punktów poboru gazu ilości miesięcy 
obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie 
obowiązującej Taryfy z uwzględnieniem  podatku VAT w wysokości 23% lub dla taryf W-5.1  
stanowiącej iloczyn kWh/h i ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie obowiązującej 
Taryfy OSD  z uwzględnieniem  podatku VAT w wysokości 23% 

7. Cenę brutto oferty podstawowej (nieuwzględniającej prawa opcji) w formularzu cenowym 
stanowi pozycja przedostatniego wiersza Tabeli „ Suma  tabel od nr 1 do nr 5”.  
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8. Uwaga: Cenę brutto oferty podstawowej (z formularza cenowego)  należy przenieść do 
formularza oferty uwzględniając prawo opcji tj. powiększając o 5% (x1,05) cenę,  o której 
mowa w ust.7, czyli należy przenieść  ostatnią pozycje z formularza cenowego do formularza 
oferty. Zamawiający w celu porównania ofert  i określenia maksymalnej wartości umowy 
dokonał uproszczenia kalkulacji ze względu na prawo opcji oraz ze względu na fakt, iż jest 
ono związane zarówno z możliwością zwiększenia ilości zapotrzebowania na gaz jak i 
zwiększeniem ilości punktów poboru . 

9. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę Oferty z dokładnością większą niż do drugiego 
miejsca po przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia 
ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia 
podanej w Ofercie ceny do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane 
w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do l grosza.  

10. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, 
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

  Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności 
jak:  wewnątrzwspólnotowe  nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się 
analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen, ofertowych 
podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane                    
z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą 
wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

10. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust.2 pkt 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że  za prawidłowo podaną  przyjmie cenę 
jednostkową netto z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający na podstawie art. 
224 ust.1 Pzp zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 

 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBEM OCENY 
OFERT. 
 

1.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium „Cena 

Oferty”. 
2) Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot 

zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe paliw gazowych, 
standardy jakościowe obsługi odbiorców zostały opisane w § 38-44 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
gazowego /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1158 ze zm./. 

 

 

Kryterium oceny Waga kryterium 

Cena Oferty 100% 



 
 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 
Znak sprawy TP/002/10/21 

 

 

18 

 

 

 

 

 

2. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria: 
1) Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2)  Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „CENA OFERTY" na następujących 

zasadach: 
a)  Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. 

następującej formuły: cena oferty (waga 100 %) - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 
maksymalną ilość punktów - 100, pozostałe oferty za kryterium cena otrzymają ilość 
punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:   

               
             Wskaźnik ceny = (Najniższa cena / Cena badana) x 100% x 100 

                                                           1% = 1pkt. 

c) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

zasadami arytmetyki. 

 

d) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

3) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą  ilość punktów 
rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryterium oceny ofert. 

4) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym nowym terminie ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy,  składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich 
ofertach.  

5) W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń.  

 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
 

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu                  
i terminie zawarcia umowy. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 
treści umowy na wezwanie Zamawiającego. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie 
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie 
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
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badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
 

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, o ile są znani 
na etapie składania oferty. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                          
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp 
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

 

 
XVII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I OGÓLNE WARUNKI UMOWY. 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy 
złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający unieważnia 
postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Pzp. 

3. Powyższe informacje Zamawiający udostępnia na stronie internetowej  www.bip.mzlradom.pl 
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577,             

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może przewidzieć skrócenie terminu wskazanego w pkt 4, gdy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

6. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony 
7. Projektowane postanowienia umowy - Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 
 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 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 „RODO 1)”, informuję, że:  

http://www.bip.mzlradom.pl/
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami w 
Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  zamawiającego/; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan 
Mateusz Szczypior, kontakt: kontakt.iod@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 
TP/002/10/21  prowadzonym w trybie  podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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.  

UWAGA: 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 
wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów 
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z 
ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – zgodnie z Formularzem Oferty pkt 2.9). 
 
 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  
 

 
1) rozporządzenie 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).  
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1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp - Dział IX Środki ochrony prawnej - 

przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy (art. 505 - 568). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy, 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych 

ustawą. 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
1) Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty  z formularzem cenowym 
2) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy  składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 
3) Załącznik nr 3 do SWZ -  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 
4) Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  
5) Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór umowy 
6) Załącznik nr 6 do SWZ – Zestawienie punktów odbioru paliwa gazowego 

 
Wykaz osób uczestniczących w dokonywaniu czynności związanych z przygotowaniem postępowania – 
wchodzących w skład komisji: 

Przewodniczący 

 

 

Członek 

 

 

Członek 

 

 

Sekretarz 

 

 

Radom. dnia………… SWZ ZATWIERDZAM 

 

 

 


