Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262374/01 z dnia 2021-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca sprzedaż oraz
dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SŁUPSKI
1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979683
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 14
1.5.2.) Miejscowość: Słupsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
1.5.7.) Numer telefonu: /59/ 84 18 510
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.slupsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.slupsk.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca sprzedaż oraz
dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba97f19f-4094-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00262374/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 10:41
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003980/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca
sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat.slupsk.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
dedykowanego formularza (Formularz do komunikacji), dostępnego na ePuap oraz udostępnionego
przez Miniportal (adres skrytki /770979683/SkrytkaESP) lub poczty elektronicznej –
przetargi@powiat.slupsk.pl, przy czym składanie ofert w postępowaniu odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem formularzy do komunikacji (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku) dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie Miniportal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
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 oraz regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB /zalecana 50 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania poprzez ePUAP.Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania
oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76200 Słupsk;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, panem Jerzym Krauczunasem, możliwy jest pod numerem
tel.: 59 8418557lub adresem email: oin@powiat.slupsk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy
OR.272.11.2021.VI, na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E,
obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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, stosownie do art. 22 RODO;
2. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.11.2021.VI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 246563,65 PLN
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o
symbolu E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w
Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
po potwierdzeniu tej daty przez Operatora, pod warunkiem skutecznego przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy.
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1) paliwo gazowe wykorzystane będzie w celu ogrzewania pomieszczeń;
2) zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości około
530 000 kWh;
3) szacunkowe zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie, moc umowna, taryfa gazowa
zostały wskazane w zestawieniu, które stanowi załącznik nr 2 do swz;
4) zamawiający informuje, że złożył wniosek o zmianę mocy umownej dostarczanego paliwa
gazowego z 274 kWh na 220 kWh;
5) wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a
następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do
zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji
umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w obiekcie,
zgodnie ze wskazaniami licznika;
6) dostarczenie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w
szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716, z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi tej
ustawy;
7) standardy jakościowe gazu ziemnego określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
gazowego (Dz. U. z 2018 poz. 1158, z późń. zm.);
8) Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość dostaw gazu, przez całą dobę, bez
jakichkolwiek przerw w dostawach z wyjątkiem sytuacji spowodowanej siłą wyższą oraz
posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw;
9) zamawiający posiada kompleksową umowę na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego
obowiązującą do dnia 31.12.2021 r.
10) obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby zamawiającego realizowana jest w oparciu
o umowę kompleksową z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Jana Kazimiezra 3, 01-248 Warszawa - grupa taryfowa sprzedawcy – BW-5;
11) OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów - grupa taryfowa OSD –
W-5.1;
12) po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy –
jeżeli będzie to niezbędne;
13) zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (dalej OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym
znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku wykonawców niebędących
właścicielami sieci dystrybucyjnej;
14) zamawiający wymaga, aby okres rozliczeniowy był zgodny z okresem rozliczeniowym OSD
oraz aby za okres rozliczeniowy wystawiana była jedna faktura - rozliczenia za dostarczone
paliwo gazowe odbywać się będą za faktyczne zużycie paliwa gazowego na podstawie
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odczytów wskazań istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego, po upływie okresu
rozliczeniowego stosowanego przez OSD;
15) zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do zmiany mocy umownej, przy czym to
nowy wykonawca jest zobligowany do złożenia wniosku oraz przeprowadzenia procedury
zgodnie z taryfą OSD;
16) termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury - faktura
powinna zawierać co najmniej punkt odbioru i ilość zużytego gazu.
17) zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres
starostwo@powiat.slupsk.pl;
18) rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się
stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym, wg ceny
jednostkowej wynikającej z oferty wykonawcy;
19) cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania
umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku
akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej z
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy OSD, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
20) cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług VAT.
21) rozliczenie dystrybucji gazu ziemnego odbywać się będzie zgodnie z aktualną taryfą OSD,
zatwierdzoną przez Prezesa URE dla usług dystrybucji paliw gazowych, obowiązującą na
terenie działania wykonawcy, na podstawie wskazania licznika, w okresach rozliczeniowych
zgodnych z taryfą OSD.
3. W przypadkach, w których zapisy SWZ odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi
65210000-8 - Przesył gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybrał jako jedyne kryterium oceny ofert cenę, zgodnie z
art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. Cena za paliwo gazowe nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi, tj.
dostawy paliwa gazowego. Paliwo gazowe nie może być dostosowane do specyficznych wymagań
zamawiającego - jest ono znormalizowane i oferowane w powszechnie przyjętych standardach.
Standardy jakościowe zostały opisane w § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158,
z późn. zm.). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako
jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o
znaczeniu ponad 60%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 716 ze zm.) lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest
wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
oraz
- w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiada aktualną
koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);
- w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: posiada
obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu
zamówienia, tj. do dnia 31.12.2022 r., umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla
podmiotów instytucjonalnych zawartą z OSD działającym na terenie zamawiającego;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu
potwierdzenia w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w
rozdziale 10 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia podmiotowych środków
dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale 9 SWZ
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w rozdziale 11 ust. 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 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale 11 ust. 1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy określone są w załączniku nr 6 do SWZ i stanowią jej
integralną część. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody
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obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu, w
stosunku do treści oferty zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1) zmiany w strukturze organizacyjnej wykonawcy lub zamawiającego dotyczące określonych w
umowie nazw, adresów;
2) zmiany osób reprezentujących strony;
3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w
życie nowych przepisów i nie wymaga zgody zamawiającego, aneksu do umowy, ani pisemnego
powiadomienia zamawiającego;
4) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej
za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu zamawiającego wraz z
dołączeniem taryfy OSD. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych
przepisów i nie wymaga zgody zamawiającego, aneksu do umowy, ani pisemnego
powiadomienia zamawiającego;
5) zmiany mocy umownej w przypadku, gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc umowną.
4. Z przyczyn formalno-prawnych, zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do
31.12.2022 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy u OSD.
5. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego zawierający
uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
6. Zmiana rachunku bankowego wykonawcy nie powoduje konieczności aneksowania umowy,
pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 16 listopada 2021 r. do godziny 10:00.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-17 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-16
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin realizacji umowy wynosi 365 dni - od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
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4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
8. W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie jest dostawą, zamawiający nie określa
wymagań w zakresie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy.
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
10. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp,
przepisów wykonawczych do ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 2020 poz. 1740) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
11. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej
lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji
zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w
postępowaniu.
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