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I. Informacje ogólne. 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15 
e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl  
adres strony internetowej:  https://bip.pgkimjaroslaw.pl  
adres skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /pgkimjaroslaw/gaz2019 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepiso w art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej 
,,Ustawą” lub „ustawą PZP”. Wartos c  zamo wienia przekracza kwoty okres lone w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP. Do czynnos ci podejmowanych przez Zamawiającego  
i Wykonawco w, jez eli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z po z n. zm.). 
 
 
II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamo wienia jest s wiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej 

dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na 
sprzedaz y paliwa gazowego i zapewnieniu s wiadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących 
się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej Miejscami odbioru, kto rych wykaz znajduje się  
w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Łączną ilos c  paliwa gazowego, kto ra będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do Miejsc 
odbioru okres lonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokos ci  15 065 540 kWh. 

3. Podana wielkos c  wolumenu paliwa gazowego okres lona w pkt. 2 jest wartos cią szacowaną na 
podstawie dotychczasowego zuz ycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 
zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilos ci okres lonej w pkt. 2. Wykonawca 
będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilos ci odpowiadającej 
rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezalez nie od szacunkowej prognozy jej zuz ycia. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego przewidywanej ilos ci paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zuz ycia 
okres lonego w pkt. 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 
rozliczeniem za faktycznie zuz ytą ilos c  paliwa gazowego. 

4. Zamo wienie na paliwo gazowe w poszczego lnych miesiącach gazowych oraz zamo wienie mocy 
umownej okres la załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywac  się będzie na warunkach okres lonych przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z po z n. 
zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami Wykonawczymi. 

6. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywac  się będzie za pos rednictwem sieci 
dystrybucyjnej nalez ącej do lokalnego OSD - Polska Spo łka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy. 
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:  
7.1. wypowiedzenia dotychczasowych umo w kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądz  tez  

złoz enia os wiadczenia o rozwiązaniu umo w kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie 
zgodnego porozumienia Stron, 

7.2. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy 
paliwa gazowego, 

7.3. dokonania wszelkich czynnos ci i uzgodnien  z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej 
dostawy paliwa gazowego. 

8. Standardy jakos ciowe, o kto rych mowa w art. 91 ust. 2a: 
8.1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 24 wrzes nia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczego łowych warunko w funkcjonowania 
systemu gazowego. Standardy jakos ciowe okres lone zostały w szczego lnos ci w Rozdziale 8 
Rozporządzenia: „Parametry jakos ciowe paliw gazowych, standardy jakos ciowe obsługi 
odbiorco w oraz sposo b załatwiania reklamacji” 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
https://bip.pgkimjaroslaw.pl/
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8.2. bonifikaty za niedotrzymanie standardo w jakos ciowych obsługi odbiorco w oraz bonifikaty za 
niedotrzymanie parametro w jakos ciowych paliw gazowych, zgodnie z Taryfą OSD Polskiej Spo łki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w dniu 25 stycznia 2019 r. decyzją nr DRG.DRG-2.4212.50.2018.AIK. 

8.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardo w jakos ciowych obsługi odbiorco w zgodnie z Taryfą 
Wykonawcy. 

9. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamo wienia okres lone we Wspo lnym Słowniku Zamo wien  
Publicznych (CPV): 
09120000-6  – paliwa gazowe 
09123000-7 – gaz ziemny 
65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi 

10. Zamawiający z ąda wskazania przez Wykonawcę częs ci zamo wienia, kto rych wykonanie zamierza 
powierzyc  podwykonawcy, i podania nazw (firm) podwykonawco w. Powierzenie wykonania częs ci 
zamo wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos ci za nalez yte wykonanie 
tego zamo wienia. Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jez eli zamawiający stwierdzi, z e wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpic  tego 
podwykonawcę lub zrezygnowac  z powierzenia wykonania częs ci zamo wienia podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamo wienia przez Wykonawcę. 
 
III. Opis części zamówienia, oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych i wariantowych. 
 

IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje okres lania w opisie przedmiotu zamo wienia wymagan  związanych z realizacją 
zamo wienia, o kto rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
 
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamo wien , o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
Zamo wien  Publicznych. 
 
VI. Umowy ramowe. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VII. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie zamierza ustanawiac  dynamicznego systemu zakupo w. 
 
 
VIII. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy. 
 
 
X. Termin wykonania zamówienia. 
Umowa będzie obowiązywac  od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2021 jednakz e rozpoczęcie dostaw 
paliwa gazowego dla poszczego lnych Miejsc odbioru opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ nastąpi z dniem 
wskazanym w kolumnie - okres dostaw „od” tj. od dnia 01.01.2020, po uprzednim spełnieniu warunku 
skutecznego wypowiedzenia lub zakon czenia obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaz  
paliwa gazowego oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 
 
 
XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 
 
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
 
1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, okres lone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamo wieniu i SIWZ. 
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2. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 24aa ustawy PZP (tzw. procedura odwrócona) najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, kto rego oferta została najwyz ej oceniona 
zgodnie z kryteriami oceny ofert, okres lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 
3.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e: 
3.1.1.1. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z po z n. zm.) 

3.1.1.2. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie 
dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z po z n. zm.) - w przypadku Wykonawco w będących 
włas cicielami sieci dystrybucyjnej 
lub 
posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) na s wiadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na kto rym 
znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawco w 
nie będących włas cicielami sieci dystrybucyjnej 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie 
wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień 
wskazanych w Rozdziale XII pkt. 3.1.1.1. i 3.1.1.2. SIWZ, musi wykazać się posiadaniem 
takich uprawnień. 

3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e z e: 
3.1.2.1 w okresie nie wczes niejszym niz  1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert, posiada s rodki finansowe lub zdolnos c  kredytową na kwotę nie 
mniejszą niz  1.500.000 zł (jeden milion pięc set tysięcy złotych), 

3.1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia nie mniejszą niz  1.500.000 zł (jeden milion pięc set tysięcy 
złotych). 

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e: 
3.1.3.1 w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli 

okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, nalez ycie wykonał 
lub wykonuje co najmniej 2 zamo wienia (umowy), z kto rych kaz de zamo wienie 
(umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamo wieniu, co oznacza, z e 
kaz de z nich obejmowało lub obejmuje dostawę paliwa gazowego, a wolumen 
zrealizowanych dostaw (wartos c ) w okresie kolejnych 12 miesięcy kaz dego 
zamo wienia (umowy) w wyz ej wymienionym zakresie wynosił co najmniej 7500 
MWh. 

Uwaga:  
– w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale XII pkt. 3.1.3 SIWZ, 
musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  
– w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału  
w postępowaniu, określonego w Rozdziale XII pkt. 3.1.3 SIWZ polega na zdolnościach innych 
podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów. 
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3.2. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych 
mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1.2 oraz 3.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamo wienia, polegac  na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej innych podmioto w, niezalez nie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunko w prawnych. 

3.3. Zamawiający informuje, z e w sytuacji, o kto rej mowa w Rozdziale XII pkt. 3.2 uzna warunek za 
spełniony jes li: 
3.3.1 Wykonawca, kto ry polega na zdolnos ciach innych podmioto w udowodni Zamawiającemu, 

z e realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmioto w,  
w szczego lnos ci przedstawiając zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia. 
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnos ciach innych podmioto w na zasadach 
okres lonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umoz liwiającym nalez yte wykonanie zamo wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobo w, 
Zamawiający z ąda złoz enia wraz z ofertą dokumento w, kto re okres lają w szczego lnos ci: 
3.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobo w innego podmiotu, 
3.3.1.2. sposo b wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonaniu zamo wienia publicznego, 
3.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia 

publicznego. 
3.3.2 Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolnos ci 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunko w udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP wskazane przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ. 

3.3.3 Zamawiający informuje, iz  w przypadku, gdy zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o kto rym mowa w Rozdziale XII pkt. 3.2 
SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunko w udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, Zamawiający zaz ąda, aby 
Wykonawca w terminie okres lonym przez Zamawiającego: 
3.3.3.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
3.3.3.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częs ci zamo wienia, jez eli 

wykaz e zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub 
finansową, o kto rych mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1.2 i 3.1.3 SIWZ. 

 
4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

4.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w tym: 
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy PZP, 
4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okolicznos ci wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, 

spos ro d okolicznos ci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP. 
 

4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) oraz art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) 
ustawy PZP wykluczy z postępowania: 
4.2.1. Wykonawcę, w stosunku do kto rego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 243 z po z n. zm.) lub kto rego upadłos c  ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, kto ry po 
ogłoszeniu upadłos ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jez eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba z e sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłos ciowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498), 

4.2.2. Wykonawcę, kto ry w sposo b zawiniony powaz nie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podwaz a jego uczciwos c , w szczego lnos ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub raz ącego niedbalstwa nie wykonał lub nienalez ycie wykonał zamo wienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych, 

4.2.3. Wykonawcę, kto ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos ci podatko w, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą 
stosownych s rodko w dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o kto rym mowa w art. 24 ust. 
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1 pkt 15 ustawy, chyba z e Wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci, 
 

4.2.4. Wykonawcę, kto ry nie wykazał spełniania warunko w udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złoz enia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia, 

4.2.5. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, kto rego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o kto rym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1600 z po z n. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z po z n. zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o kto rym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o kto rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);  

4.2.6. Wykonawcę, jez eli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspo lnika spo łki w spo łce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spo łce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o kto rym mowa w pkt 4.2.5; 

4.2.7. Wykonawcę, wobec kto rego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba z e wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci, 

4.2.8. Wykonawcę, kto ry w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, z e nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 
dalej „kryteriami selekcji”, lub kto ry zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawic  
wymaganych dokumento w, 

4.2.9. Wykonawcę, kto ry w wyniku lekkomys lnos ci lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące miec  istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, 

4.2.10.Wykonawcę, kto ry bezprawnie wpływał lub pro bował wpłynąc  na czynnos ci 
zamawiającego lub pozyskac  informacje poufne, mogące dac  mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamo wienia, 

4.2.11.Wykonawcę, kto ry brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamo wienia lub 
kto rego pracownik, a takz e osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o s wiadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba z e spowodowane tym zakło cenie konkurencji moz e byc  
wyeliminowane w inny sposo b niz  przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu, 

4.2.12.Wykonawcę, kto ry z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakło cenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych, 

4.2.13.Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec kto rego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamo wienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paz dziernika 2002 r.  
o odpowiedzialnos ci podmioto w zbiorowych za czyny zabronione pod groz bą kary (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 628), 

4.2.14.Wykonawcę, wobec kto rego orzeczono tytułem s rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamo wienia publiczne, 

4.2.15.Wykonawco w, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
369), złoz yli odrębne oferty, oferty częs ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba z e wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakło cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 

z zastrzez eniem okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy PZP. 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazac , z e nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, Zamawiający - z zastrzez eniem art. 24aa ustawy 
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PZP – zbada czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak ro wniez  podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 
pkt 1), 2), 8) ustawy PZP i kto re wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.  

 
 
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) 
ustawy PZP 
 
Część I – os wiadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. 
 
1. Wykonawca - przed upływem terminu składania ofert - złoz y, aktualne na dzien  składania ofert, 

os wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamo wieniu oraz w SIWZ, 
stanowiące wstępne potwierdzenie, z e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego 
dalej „JEDZ”, przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD lub innych 
dostępnych narzędzi lub oprogramowan , kto re umoz liwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczego lnos ci w jednym z formato w okres lonych w Rozdziale XIII częs c  I pkt. 8 
SIWZ. 

1.1. JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego  
w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamo wieniu oraz niniejszej SIWZ. W zakresie IV częs ci JEDZ 
Wykonawca moz e złoz yc  ogo lne os wiadczenie (moz e wypełnic  tylko sekcję α) potwierdzające 
spełnianie kryterio w kwalifikacji (warunko w udziału w postępowaniu) okres lonych w Ogłoszeniu 
o zamo wieniu i w SIWZ. Os wiadczenia zawarte w JEDZ będą stanowiły wstępne potwierdzenie, z e 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1.2. W celu wypełnienia własnego os wiadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, 
Wykonawca: 
 pobiera plik „Załącznik nr 6 - espd-request.xml” ze strony Zamawiającego, 

 Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik 
„Załącznik nr 6 - espd-request.xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/,  

 składa JEDZ zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XIII częs c  I pkt. 1.4.– 1.7. 
SIWZ. 

1.3. Szczego łowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się takz e  
w wyjas nieniach Urzędu Zamo wien  Publicznych (UZP), dostępnych na stronie Urzędu – 
www.uzp.gov.pl, w repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamo wienia. 

1.4. JEDZ nalez y złoz yc  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Os wiadczenia podmioto w składających ofertę wspo lnie oraz podmioto w 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny miec  formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kaz dego z nich. 

1.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem s wiadczącym usługi 
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniającym wymogi bezpieczen stwa okres lone w ustawie 
z dnia 5 wrzes nia 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 162). 

1.6. JEDZ nalez y dołączyc  do oferty w postaci okres lonej w Rozdziale XIII częs c  I pkt. 1.4. SIWZ,  
a następnie, wraz z plikami stanowiącymi ofertę oraz załącznikami do oferty, skompresowac  do 
jednego pliku archiwum .zip. 

1.7. W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
JEDZ w formie o kto rej mowa w Rozdziale XIII częs c  I pkt. 1.4. SIWZ, nalez y przesłac  e-mailem na 
adres Zamawiającego: biuro@pgkimjaroslaw.pl 

2. W przypadku wspo lnego ubiegania się o zamo wienie przez Wykonawco w, JEDZ składa kaz dy  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie. JEDZ ma potwierdzac  spełnianie warunko w 
udziału w postępowaniu w zakresie, w kto rym kaz dy z Wykonawco w wykazuje spełnienie warunko w 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, kto ry powołuje się na zasoby innych podmioto w, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunko w 
udziału w postępowaniu składa w stosunku do kaz dego JEDZ dotyczący tych podmioto w. 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobo w na 

http://espd.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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potrzeby realizacji zamo wienia lub inne dokumenty, o kto rych mowa w Rozdziale XII pkt. 3.3.1. SIWZ. 
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo okres lające 

jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upowaz nione do 
reprezentacji wskazane we włas ciwym rejestrze, z kto rego wynika prawo do podpisania oferty oraz do 
podpisania innych dokumento w składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum.zip. Pełnomocnictwo moz e byc  ro wniez  
elektroniczną kopią pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią 
pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

6. Os wiadczenie Wykonawcy o braku przynalez nos ci do jakiejkolwiek grupy kapitałowej podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upowaz nione do reprezentacji lub 
elektroniczna kopia os wiadczenia pos wiadczona za zgodnos c  z oryginałem a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. 

7. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspo lnie o udzielenie zamo wienia, 
pełnomocnictwo okres lające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania 
ich w postępowaniu, stosownie do postanowien  art. 23 ust. 2 ustawy PZP podpisane i złoz one zgodnie  
z zasadami okres lonymi w Rozdziale XIII częs c  I pkt. 5 SIWZ. 

8. Zamawiający dopuszcza w szczego lnos ci następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt. Formaty danych muszą byc  zgodne z katalogiem formato w wskazanych w załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjnos ci, minimalnych wymagan  dla rejestro w publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagan  dla systemo w teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2247). Wybo r formatu danych przez Wykonawcę musi umoz liwiac  uz ycie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 
Część II – Oświadczenia składane przez Wykonawcę, bez wezwania ze strony Zamawiającego po 
czynności otwarcia ofert. 
 
9. Os wiadczenie Wykonawcy o przynalez nos ci albo braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej.  

W przypadku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moz e złoz yc  wraz  
z os wiadczeniem dokumenty bądz  informacje potwierdzające, z e powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kto rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaz e 
Zamawiającemu przedmiotowe os wiadczenie o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej samej 
grupy kapitałowej, o kto rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/y upowaz nione do reprezentacji, lub elektroniczną kopię 
os wiadczenia pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem. 
 

Część III – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na podstawie wezwania 
Zamawiającego. 
 
10. Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia wezwie Wykonawcę, kto rego oferta została najwyz ej 

oceniona, do złoz enia w wyznaczonym, nie kro tszym niz  10 dni, terminie aktualnych na dzien  złoz enia 
następujących os wiadczen  lub dokumento w. 
10.1. Os wiadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunko w udziału w postępowaniu: 

 
10.1.1. waz nej koncesji na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755  
z po z n. zm.), 

10.1.2. waz nej koncesji na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw 
gazowych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755  
z po z n. zm.)- w przypadku Wykonawco w będących włas cicielami sieci dystrybucyjnej 
lub 
os wiadczenie Wykonawcy o posiadaniu waz nej umowy z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na s wiadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, 
na kto rym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawco w 
nie będących włas cicielami sieci dystrybucyjnej (wzo r stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 

10.1.3. informacji banku lub spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokos c  posiadanych s rodko w finansowych lub zdolnos c  kredytową Wykonawcy,  
w okresie nie wczes niejszym niz  1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert. Jez eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moz e złoz yc  dokumento w 
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wymaganych przez Zamawiającego, moz e złoz yc  inny dokument, kto ry w wystarczający 
sposo b potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  
w postępowaniu, 

10.1.4. potwierdzających, z e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę 
gwarancyjną okres loną przez zamawiającego. Jez eli z uzasadnionej przyczyny 
Wykonawca nie moz e złoz yc  dokumento w wymaganych przez Zamawiającego, moz e 
złoz yc  inny dokument, kto ry w wystarczający sposo b potwierdza spełnianie opisanego 
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, 

10.1.5. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych ro wniez  
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli 
okres prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartos ci, przedmiotu, dat wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodo w okres lających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane nalez ycie, przy czym dowodami, o kto rych mowa, są referencje bądz  
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kto rego dostawy były wykonywane, 
a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jez eli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskac  tych dokumento w – os wiadczenie Wykonawcy; w przypadku s wiadczen  
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz  inne dokumenty 
potwierdzające ich nalez yte wykonywanie powinny byc  wydane nie wczes niej niz  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzo r wykazu stanowi załącznik nr 10 
do SIWZ). 
Jez eli wykaz, os wiadczenia lub inne złoz one przez Wykonawcę dokumenty będą budzic  
wątpliwos ci Zamawiającego, Zamawiający moz e zwro cic  się bezpos rednio do włas ciwego 
podmiotu, na rzecz kto rego dostawy były wykonywane, a w przypadku s wiadczen  
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

 
10.2. Os wiadczenia lub dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia (w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich ma potwierdzić): 
 
10.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

10.2.2. zas wiadczenie włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko w, wystawionego nie wczes niej niz  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, z e Wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji 
włas ciwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP), 

10.2.3. zas wiadczenie włas ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen  
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, z e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, z e Wykonawca zawarł 
porozumienie z włas ciwym organem w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub 
wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu (w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP), 

10.2.4. odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci 
gospodarczej, jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 
chyba z e Zamawiający będzie mo gł uzyskac  dokumenty za pomocą bezpłatnych  
i ogo lnodostępnych baz danych, pod warunkiem, iz  dokumenty są dostępne w języku 
polskim, 

10.2.5. os wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatko w, opłat lub 
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składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumento w potwierdzających dokonanie płatnos ci tych nalez nos ci 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąz ącego porozumienia w 
sprawie spłat tych nalez nos ci (wzo r stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), 

10.2.6. os wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem s rodka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamo wienia publiczne (wzo r stanowi załącznik  
nr 8 do SIWZ), 

10.2.7. os wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatko w i opłat lokalnych,  
o kto rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP) (wzo r stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), 

 
10.3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
kto rej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale XIII SIWZ częs c  III pkt 10.2.1. SIWZ Wykonawca 
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
ro wnowaz ny dokument wydany przez włas ciwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
kto rej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
ustawy PZP. Jez eli w kraju, w kto rym miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument miał 
dotyczyc , nie wydaje się takich dokumento w, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
os wiadczenie tej osoby złoz onym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien byc  wystawiony nie wczes niej niz   
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

10.4. Wykonawca zagraniczny 
10.4.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumento w wskazanych w Rozdziale XIII częs c  III 
pkt 10.2.1. – 10.2.4. SIWZ, składa: 
10.4.1.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny ro wnowaz ny dokument wydany przez włas ciwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dotyczy informacja 
albo dokument, w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
PZP - wystawioną/y nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

10.4.1.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, z e:  
10.4.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo z e zawarł porozumienie z włas ciwym 
organem w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych 
płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego 
organu - wystawiony nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

10.4.1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci – 
wystawiony nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

10.4.2. Jez eli w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumento w, 
wskazanych w Rozdziale XIII częs c  III pkt 10.4.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio os wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oso b 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, kto rej dokument miał 
dotyczyc , złoz one przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - 
wystawione odpowiednio w terminach okres lonych w Rozdziale XIII częs c  III pkt 10.4.1 
SIWZ. 

 
10.5. Zasady udziału Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o udzielenie zamo wienia: 
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10.5.1. Wykonawcy ubiegający się wspo lnie o udzielenie zamo wienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego, 

10.5.2. Wykonawcy, o kto rych mowa w Rozdziale XIII częs c  III pkt 10.5.1 SIWZ składają jedną 
ofertę z uwzględnieniem postanowien  w Rozdziale XIII częs c  I pkt 2 SIWZ. 

 
10.6. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamo wienia, Zamawiający moz e na kaz dym etapie postępowania wezwac  Wykonawco w do 
złoz enia wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jez eli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub dokumenty nie są juz  aktualne, do 
złoz enia aktualnych os wiadczen  lub dokumento w. 
 

10.7. Inne postanowienia dotyczące dokumento w, os wiadczen  i pełnomocnictw: 
10.7.1. Dokumenty lub os wiadczenia, o kto rych mowa w Rozdziale XIII częs c  III pkt 10.1.–10.4. 

SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  
w elektronicznej kopii dokumentu lub os wiadczenia pos wiadczonej za zgodnos c   
z oryginałem. 

10.7.2. Pos wiadczenie za zgodnos c  z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
os wiadczenia, o kto rej mowa w Rozdziale XIII częs c  III pkt 10.7.1., następuje przy uz yciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

10.7.3. Pos wiadczenia za zgodnos c  z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na kto rego zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspo lnie 
ubiegający się o udzielenie zamo wienia publicznego, w zakresie dokumento w lub 
os wiadczen , kto re kaz dego z nich dotyczą. 

10.7.4. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upowaz nione do 
reprezentowania firmy, wskazane we włas ciwym rejestrze bądz  w stosownym 
pełnomocnictwie, kto re nalez y załączyc  do oferty. 

10.7.5. Dokumenty lub os wiadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski. 

10.7.6. Jez eli złoz one kopie będą nieczytelne lub będą budzic  wątpliwos ci co do ich 
prawdziwos ci, Zamawiający moz e z ądac  przedstawienia oryginału lub notarialnie 
pos wiadczonej kopii dokumento w lub os wiadczen . 

 
11. Os wiadczenia i dokumenty, o kto rych mowa w niniejszym rozdziale, muszą spełniac  wymagania 

okres lone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. dokumento w, a takz e wymagania okres lone  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministro w z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uz ycia s rodko w 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego oraz udostępniania  
i przechowywania dokumento w elektronicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z poz n. zm.) oraz 
- w odniesieniu do JEDZ wymagania okres lone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamo wienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). 

 
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy uz yciu s rodko w 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ, za pos rednictwem Formularza do złoz enia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego 
ro wniez  na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie os wiadczen , 
wniosko w, zawiadomien  oraz dokumento w innych niz  w Rozdziale XIV pkt 2, odbywa się przy uz yciu 
poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego biuro@pgkimjaroslaw.pl. 

4. Wykonawca musi posiadac  konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złoz enia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania pliko w przekazywanych przy uz yciu 
ePUAP oraz miniPortalu: 
5.1. specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
5.2. format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML  

z kodowaniem UTF-8, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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5.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera  
i dane zapisywane są z dokładnos cią co do setnej częs ci sekundy, 

5.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu 
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna 
Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego 
Pos wiadczenia Odbioru czyli Urzędowe Pos wiadczenie Przedłoz enia (UPP), kto re jest 
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane pos wiadczenia” jest zawarta 
informacja o dacie przekazania. 

6. Maksymalny rozmiar pliko w przesyłanych za pos rednictwem dedykowanych formularzy do: złoz enia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny do wykorzystania przez Wykonawcę w postępowaniu  

o udzielenie zamo wienia dostępne są na lis cie wszystkich postępowan  na miniPortalu oraz stanowią 
załączniki nr 11 i nr 12 do niniejszej SIWZ. 

9. Dokumenty elektroniczne, os wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumento w lub os wiadczen , 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, inne niz  okres lone w Rozdziale XIV pkt 2 składane są przez 
Wykonawcę e-mailem na adres Zamawiającego biuro@pgkimjaroslaw.pl. W tytule wiadomos ci 
Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania DAP.26.7.2019. Sposo b sporządzenia dokumento w 
elektronicznych, os wiadczen  lub elektronicznych kopii dokumento w lub os wiadczen  musi byc  zgodny z 
wymaganiami okres lonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministro w z dnia 27 czerwca 2017 r., w 
sprawie uz ycia s rodko w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumento w elektronicznych wraz  
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministro w z dnia 17 paz dziernika 2018 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie uz ycia s rodko w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumento w elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich 
moz e z ądac  zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia wraz  
z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczos ci i Technologii z dnia 17 paz dziernika 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajo w dokumento w, jakich moz e z ądac  zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia.  

10. Za datę przekazania dokumento w, o kto rych mowa w Rozdziale XIV pkt 9 przyjmuje się datę ich 
wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pgkimjaroslaw.pl. 

11. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną – wyłącznie na adres: biuro@pgkimjaroslaw.pl. 

12. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SIWZ. 
13. Jez eli wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie po z niej niz  do kon ca dnia,  

w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjas nien  
niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jez eli wniosek  
o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie po upływie terminu, o kto rym mowa powyz ej, lub dotyczy 
udzielonych wyjas nien , Zamawiający moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający zamies ci wyjas nienia na stronie internetowej, na kto rej udostępniono SIWZ. 

14. Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o kto rym mowa 
w Rozdziale XIV pkt 13. 

15. W przypadku rozbiez nos ci pomiędzy tres cią SIWZ a tres cią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą nalez y przyjąc  tres c  pisma zawierającego po z niejsze os wiadczenie Zamawiającego. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawco w w celu wyjas nienia wątpliwos ci 
dotyczących tres ci SIWZ.  
 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający ustala wadium na całos c  przedmiotu zamo wienia w wysokos ci 50.000,00 złotych 

(słownie: pięc dziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
2. Wadium moz e byc  wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu,  
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo –kredytowej, z tym 

z e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz nym,  
2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych  
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 r. poz. 310). 

3. Wadium w pieniądzu nalez y wpłacic  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, nr konta 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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z dopiskiem: „Wadium- kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb PGKiM w Jarosławiu 
Sp. z o.o.”. 

4. Wadium nalez y wnies c  przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.  
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem włas ciwej starannos ci 

winien dokonac  przelewu pienięz nego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyz  za termin wniesienia 
wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyz ej rachunku 
bankowym. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz  pieniądz, Wykonawca wnosi wadium w oryginale  
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oso b upowaz nionych do 
jego wystawienia (wystawco w dokumentu). Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej 
formie jest PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. 

7. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia 
powinno wynikac  jednoznacznie gwarantowanie wypłaty nalez nos ci w sposo b nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze z ądanie Zamawiającego zawierające os wiadczenie, z e zachodzą 
okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP stanowiące podstawę do 
z ądania wypłaty nalez nos ci. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie moz e uzalez niac  dokonania 
zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.) dodatkowych warunko w (np. 
z ądanie przesłania wezwania zapłaty za pos rednictwem banku prowadzącego rachunek PGKiM  
w Jarosławiu Sp. z o.o), albo z ądania potwierdzenia przez notariusza, z e podpisy złoz one na z ądaniu 
zapłaty nalez ą do oso b umocowanych do występowania w imieniu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., albo 
z ądanie złoz enia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłoz enia 
dodatkowych dokumento w (opro cz dokumentu potwierdzającego umocowanie oso b do występowania 
w imieniu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. z z ądaniem zapłaty). Wadium takie powinno obejmowac  cały 
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

8. Zamawiający zwro ci wadium na zasadach okres lonych w ustawie. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach okres lonych w ustawie. 
 
XVI. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą złoz oną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania ofertą,  

z tym z e Zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwro cic  się do Wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuz szy jednak niz  60 dni. Odmowa wyraz enia zgody nie powoduje utraty wadium.  

 
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Tres c  oferty musi odpowiadac  tres ci SIWZ. 
2. Wykonawca moz e złoz yc  tylko jedną ofertę, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Złoz enie więcej niz  

jednej oferty spowoduje, z e oferty zostaną odrzucone. 
3. Ofertę składa się na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem  

nr 1a do SIWZ – formularz cenowy. 
4. Do Oferty Wykonawca dołączy, sporządzone w języku polskim:  

4.1. JEDZ, 
4.2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnien  do złoz enia (podpisania) Oferty i jej 

załączniko w, jez eli prawo to nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, 
4.3. dokument wadium ( w przypadku wnoszenia wadium w formie niepienięz nej), 
4.4. os wiadczenie o powierzeniu podwykonawcy częs ci zamo wienia (tylko w przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyc  podwykonawcy realizację częs ci zamo wienia), 
4.5. zobowiązanie innych podmioto w (tylko, gdy Wykonawca  polega na zdolnos ci innych podmioto w 

dla wykazania spełniania warunku zdolnos ci technicznej i zawodowej). 
5. Oferta musi spełniac  następujące wymogi: 

5.1. powinna byc  sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej,  
w szczego lnos ci w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, kto ry winien byc  złoz ony przez osobę (-y) upowaz nioną (-e) do 
reprezentowania Wykonawcy. Sposo b złoz enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został 
w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal znajdującego się na stronie Urzędu Zamo wien  
Publicznych, w Regulaminie korzystania z miniPortalu (link do Regulaminu: 
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal). W przypadku złoz enia oferty w kilku 
plikach, wymagania odnoszą się do kaz dego z nich, 

5.2. ofertę nalez y złoz yc  w oryginale. 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, dokumentach lub os wiadczeniach w tym JEDZ, 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), Wykonawca powinien to 
wyraźnie zastrzec poprzez złoz enie ich w osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem pliku 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
częs c , skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pliki powinny byc  odrębnie podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
6.1. W przypadku zastrzez enia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca składa 

os wiadczenie stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ wraz z jednoczesnym oznaczeniem 
„Os wiadczenie o zastrzez eniu informacji”. Os wiadczenie powinno byc  skompresowane wraz  
z ofertą do jednego pliku archiwum .zip. Nie złoz enie przez Wykonawcę os wiadczenia zostanie 
uznane jako brak woli utajnienia jakichkolwiek danych składających się na ofertę. 

6.2. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie będzie występował  
o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzez enie tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, z e 
Wykonawca nie wykazał w ofercie, z e informacje i dokumenty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne. W takim przypadku 
oferta będzie jawna ro wniez  w zakresie nieskutecznie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa,  
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.  

6.3. Zamawiający informuje, z e w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f, art. 26 ust. 3, art. 90 oraz art. 87 ust. 1 ustawy, a złoz one przez niego 
dokumenty, os wiadczenia, wyjas nienia i/lub dowody stanowic  będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało 
prawo zastrzez enia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzez enie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca opro cz samego 
zastrzez enia, jednoczes nie wykaz e, iz  dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Postanowienia Rozdziału XVII pkt. 6.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 

6.4. Nie podlegają zastrzez eniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę 
oferty, termin wykonania zamo wienia i warunki płatnos ci. 

 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty musi byc  wyraz ona w PLN z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. 
2. Do obliczenia ceny oferty brutto nalez y posłuz yc  się formularzem oferty i formularzem cenowym 

stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 1a do SIWZ. 
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o kto rych mowa w SIWZ, powinien w cenie oferty brutto 

ując  wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamo wienia oraz 
uwzględnic  inne opłaty i podatki, a takz e ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

4. Kaz dy z Wykonawco w moz e zaproponowac  tylko jedną cenę. 
5. Jez eli zostanie złoz ona oferta, kto rej wybo r prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaro w i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaro w i usług, kto ry miałby obowiązek 
rozliczyc  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje 
Zamawiającego, czy wybo r oferty będzie prowadzic  do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, kto rych dostawa lub s wiadczenie będzie 
prowadzic  do jego powstania, oraz wskazując ich wartos c  bez kwoty podatku. 

6. Wszystkie ceny okres lone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres waz nos ci umowy i nie będą 
podlegały zmianom, z zastrzez eniem postanowien  zawartych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

 
XIX. Informacja o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, forma oferty. 
 
1. Miejsce i termin składania ofert. 

1.1. Wykonawca, celem złoz enia oferty, pobiera edytowalną wersję formularza oferty ze strony 
https://bip.pgkimjaroslaw.pl. 

1.2. Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku 
archiwum .zip za pos rednictwem Formularza do złoz enia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego ro wniez  na miniPortalu do dnia 14.11.2019 r. do godziny 9:30. 

1.3. Klucz publiczny dla niniejszego postępowania, niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę, jest dostępny dla Wykonawco w na miniPortalu.  

1.4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podac  adres e-mail, przy uz yciu kto rego 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

https://bip.pgkimjaroslaw.pl/
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1.5. Wykonawca moz e przed upływem terminu do składania ofert zmienic  lub wycofac  ofertę oraz 
załączniki do oferty, za pos rednictwem Formularza do złoz enia, zmiany wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP, udostępnionych ro wniez  na miniPortalu. Sposo b zmiany  
i wycofania oferty oraz adekwatnie załączniko w do oferty został opisany w Instrukcji 
uz ytkownika dostępnej na miniPortalu.  

1.6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie moz e skutecznie dokonac  zmiany ani wycofac  
złoz onej oferty. 
 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert 14.11.2019 r. w siedzibie 

Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu 
Sp.  z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pok. Nr 204 o godz. 10:00. 

 
3. Publiczne otwarcie ofert. 

3.1. Otwarcie ofert jest jawne. 
3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez uz ycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
3.3. Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc  na 

sfinansowanie zamo wienia. 
3.4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 

Wykonawcy, cenę oferty, a takz e termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatnos ci, jez eli 
ich podanie w ofercie było wymagane.  

3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamies ci na stronie https://bip.pgkimjaroslaw.pl 
informacje wynikające z art. 86 ust. 5 ustawy. 
 

4. Termin związania ofertą. 
4.1. Wykonawca pozostaje związany złoz oną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
4.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania 

ofertą, z tym z e Zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwro cic  się do Wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuz szy jednak niz  60 dni. 

4.3. Odmowa wyraz enia zgody na przedłuz enie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty 
wadium. 

4.4. Przedłuz enie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuz eniem 
okresu waz nos ci wadium albo, jez eli nie jest to moz liwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuz ony okres związania ofertą. Jez eli przedłuz enie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłuz enia dotyczy jedynie Wykonawcy, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

wagą: 
- cena za realizację przedmiotu zamo wienia, waga - 100 %. 

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie wyliczona wg wyliczenia matematycznego: 
 
Kryterium cena za realizację przedmiotu zamo wienia - waga 100% 

 
                najniz sza cena brutto 
K = -------------------------------------------- x 100 x 100% 
             cena oferty ocenianej brutto 
 
Ocena oferty = liczba punkto w zdobytych przez Wykonawcę w kryterium „cena za realizację 
przedmiotu zamo wienia”. 

 
4. Obliczenia będą prowadzone z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. Zamo wienie zostanie 

udzielone Wykonawcy, kto ry uzyska najwyz szą liczbę punkto w w wyniku oceny ofert na podstawie 
kryterio w oceny okres lonych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mo gł wybrac  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, z e zostały 
złoz one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawco w, kto rzy złoz yli te oferty, do 

https://bip.pgkimjaroslaw.pl/
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złoz enia w terminie okres lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac  cen wyz szych niz  zaoferowane  

w złoz onych ofertach. 
 
 
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawco w o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres jez eli jest miejscem wykonywania działalnos ci Wykonawcy, kto rego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jez eli są 
miejscami wykonywania działalnos ci Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty, a takz e punktację 
przyznaną ofertom w kaz dym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. Wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni, 
1.3. Wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, 
1.4. uniewaz nieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2. Informacja, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 1.1. i 1.4., zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na 
kto rej jest udostępniona SIWZ. 

3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamo wienia, w przypadku wybrania oferty złoz onej przez 
Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o udzielenie zamo wienia będą oni zobowiązani do 
przedłoz enia Zamawiającemu umowy regulującej wspo łpracę tych Wykonawco w. 

4. Zamawiający uniewaz ni postępowanie w przypadku zaistnienia okolicznos ci wymienionych w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamo wienia publicznego w terminie nie kro tszym niz  10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jez eli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jez eli zostało przesłane w inny 
sposo b. 

6. W przypadku, gdy okaz e się, z e wykonawca, kto rego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający moz e wybrac  ofertę najkorzystniejszą spos ro d pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, z e zachodzi jedna z przesłanek uniewaz nienia 
postępowania. 
 
 

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamo wienia zawarcia umowy w sprawie zamo wienia 

publicznego na warunkach okres lonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 
2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do tres ci oferty opisane są w § 14 załącznika nr 3 do SIWZ 

– wzo r umowy. 
3. Wzo r umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczego lnos ci: dane 

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy, wykazy Miejsc odbioru. 
 
 
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. W toku postępowania o udzielenie zamo wienia przysługują s rodki ochrony prawnej przewidziane  

w Dziale VI ustawy PZP – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 
okręgowego wnoszone w sposo b i w terminach okres lonych w Ustawie. S rodki ochrony prawnej 
okres lone w ww. Dziale VI przysługują Wykonawcom, a takz e innemu podmiotowi, jez eli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamo wienia oraz ponio sł lub moz e ponies c  szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepiso w Ustawy. 

2. S rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamo wieniu oraz SIWZ przysługują ro wniez  organizacjom 
wpisanym na listę, o kto rej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.  

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnos ci Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jez eli zostały przesłane w sposo b okres lony w art. 180 ust. 5 
ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jez eli zostały przesłane w inny sposo b. 

4. Odwołanie wobec tres ci ogłoszenia o zamo wieniu, a takz e wobec postanowien  SIWZ, wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynnos ci innych niz  okres lone powyz ej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  
w kto rym powzięto lub przy zachowaniu nalez ytej starannos ci moz na było powziąc  wiadomos c   
o okolicznos ciach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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6. Jez eli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty 
odwołanie wnosi się nie po z niej niz  w terminie:  
6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamo wienia, 
6.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jez eli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamo wienia.  
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Odwołanie powinno wskazywac  czynnos ci lub zaniechanie czynnos ci Zamawiającego, kto rej zarzuca się 

niezgodnos c  z przepisami ustawy, zawierac  zwięzłe przedstawienie zarzuto w, okres lac  z ądanie oraz 
wskazywac  okolicznos ci faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposo b, aby mo gł on zapoznac  się z jego tres cią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iz  Zamawiający mo gł zapoznac  się z tres cią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jez eli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej. 
 
 

XXIV. Klauzula informacyjna - art. 13 RODO. 
1. Wobec wytycznych Urzędu Zamo wien  Publicznych przedstawiamy poniz sze informacje. 

1.1. W zamo wieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany 
jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem oso b fizycznych, od 
kto rych dane osobowe bezpos rednio pozyskał. Dotyczy to w szczego lnos ci: 
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalnos c  gospodarczą, 
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamo wienia publicznego. 
2. 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 oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, z e: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu , ul. Przemyska 15, telefon 
kontaktowy: (16) 6212560, email: biuro@pgkimjaroslaw.pl, 

2) w imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony 
Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych moz liwy jest pod adresem siedziby 
Administratora, jak ro wniez  pod numerem telefonu (16) 6244737 oraz adresem email: 
iod@pgkim.jaroslaw.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb PGKiM w 
Jarosławiu Sp. z o.o.”, znak: DAP.26.7.2019, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, kto rym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 
lat od dnia zakon czenia postępowania o udzielenie zamo wienia, a jez eli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpos rednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym okres lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego; konsekwencje niepodania okres lonych 
danych wynikają z ustawy PZP, 

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

8) posiada Pani/Pan: 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz  

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  
10) Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamo wien  Publicznych, Wykonawca powinien w ww. zakresie 

złoz yc  stosowne os wiadczenie. Tres c  os wiadczenia została zawarta w pkt. 11 Formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
XXV. Postanowienia końcowe. 
1. Zamawiający nie okres la w SIWZ dodatkowych wymogo w dotyczących zachowania poufnego charakteru 

informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niz  wynikające z bezwzględnie 
obowiązujących przepiso w prawnych. 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoz eniem oferty. 
3. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną częs c . Zamawiający udostępnia Wykonawcy 

załączniki (wzory formularzy i os wiadczen ) w wersji edytowalnej na stronie internetowej 
https://bip.pgkimjaroslaw.pl. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie ustawa Prawo Zamo wien  Publicznych, 
akty Wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 

 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
Załącznik nr 1 - formularz oferty 
Załącznik nr 1a - formularz cenowy 
Załącznik nr 2 – wykaz miejsc odbioru 
Załącznik nr 3 – wzo r umowy 
Załącznik nr 4 – wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 – wzo r os wiadczenia o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
Załącznik nr 6 - espd-request.xml 
Załącznik nr 7 – wzo r os wiadczenia o braku wydania wyroku sądu 
Załącznik nr 8 - wzo r os wiadczenia o braku orzeczenia tytułem s rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamo wienia publiczne 
Załącznik nr 9 - wzo r os wiadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatko w i opłat lokalnych 
Załącznik nr 10 – wzo r wykazu dostaw 
Załącznik nr 11 – identyfikator postępowania 
Załącznik nr 12 - klucz publiczny 
Załącznik nr 13 - wzo r os wiadczenia o zastrzez eniu informacji 

                                                 
1 Wyjaśnienie: 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 
2 Wyjaśnienie: 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 

https://bip.pgkimjaroslaw.pl/

