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§ 1. Zamawiający 
 

Energia Optimum Sp. z o. o., wyznaczona w trybie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) jako Pełnomocnik 
Zamawiającego upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na 
rzecz następujących Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych: 

 

1. Gmina Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk 

1.1. Przedszkole Publiczne w Szczyrku, ul. Górska 104, 43-370 Szczyrk 

1.2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny, ul. Szkolna 9, 43-370 Szczyrk 

1.3. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Myśliwska 154, 43-370 Szczyrk 

2. Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika, ul. Beskidzka 41, 43-370 
Szczyrk 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku, ul. Myśliwska 42, 43-370 Szczyrk 

 
Adres:    43-384 Jaworze, ul. Zaciszna 8/9 
Adres do korespondencji:  44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95 
NIP    937-26-45-436   
REGON    241896314 
tel.     +48 601 066 162  
e-mail:    biuro@eopt.pl 
 
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.eopt.pl 

 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną 
w dalszej części „ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje 
się przepisy ww. ustawy.  

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym 
szacunkowym wolumenie 2 100 304 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych 
w załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym 
w szczególności: zgłoszenia do OSD nowych kompleksowych umów sprzedaży paliwa 
gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw 
udzielonych przez każdego z  Zamawiających wymienionych w § 1 SIWZ, wraz z zawarciem 
kompleksowych umów sprzedaży paliwa gazowego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami 
taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

http://www.eopt.pl/
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4. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 

5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania 
ofert, Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu możliwość bez kosztowych odchyleń 
od przewidywanego zużycia o co najmniej 15%. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu 
będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez 
Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Stawki opłat dystrybucyjnych, które Zamawiający wykorzystał w kalkulacji kwoty wskazanej w 
załączniku nr 1 pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD. W trakcie realizacji zamówienia 
mogą one ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. 

7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie 
przez każdego z  Zamawiających, wskazanych w § 1 SIWZ. 

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

9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
09120000-7 Paliwa gazowe 
60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 

Uwaga dotycząca zastosowania art. 91 ust. 2a ustawy Pzp: 
10. Sprzedaż paliwa gazowego jest realizowana przez Wykonawców (Sprzedawców) na 

podstawie uregulowań wynikających z ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. Każdy ze Sprzedawców musi w jednakowy sposób realizować 
procedury wynikające ze sprzedaży zgodnie z uregulowaniami prawnymi. 

11. Parametry jakościowe gazu i standardy sprzedażowe są uregulowane i ustalone w 
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Za dotrzymanie tych 
parametrów nie są odpowiedzialni Sprzedawcy gazu lecz Operator Systemu Przesyłowego i 
Operator Systemu Dystrybucyjnego, którzy świadczą usługi przesyłania gazu na podstawie 
taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Opłaty za dystrybucję gazu 
odbiorcy energii ponoszą na podstawie zawartej kompleksowej umowy sprzedaży paliwa 
gazowego. 

12. Każdy ze sprzedawców musi spełnić określone wymagania w zakresie posiadania 
odpowiedniej organizacji, środków technicznych i osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. Zakres spełnienia wymagań jest sprawdzany przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na etapie wydawania koncesji na obrót paliwem gazowym. W późniejszym okresie 
w ramach swoich uprawnień Prezes URE prowadzi kontrole spełnienia wymaganych koncesją 
wymagań. 

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

14. Przy sprzedaży paliwa gazowego nie mają zastosowania żadne z kryteriów wymienione w art. 
91 ust. 2 pkt 1) do 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 4. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych 
 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych. 

 
§ 5. Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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§ 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
§ 7. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 
 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 

§ 8. Informacje na temat aukcji elektronicznej 
 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
§ 9. Informacja w sprawie zwrotu kosztów w postępowaniu 
 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
§ 10. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (konsorcjum) 
 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy 
partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie 
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp (§ 13 ust. 4 pkt 1 SIWZ) składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (każdy 
z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania 
co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który 
w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

6. Dokumenty wymienione w § 13 ust. 4 pkt 3 ppkt a), b) lub c) oraz d) SIWZ Wykonawcy, 
o których wyżej mowa mogą złożyć wspólnie, stosownie do zakresu świadczonych usług 
(dany dokument musi złożyć ten podmiot, który będzie wykonywał określony zakres 
wymagający stosownych uprawnień). Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp musi spełniać każdy z podmiotów - 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

8. Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wymaga przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 
Uwaga: 
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1. wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa w niniejszym paragrafie, prowadzić ma do 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające 
będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, 
o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych 
w SIWZ); 

2. pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może wynikać albo z dokumentu 
pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

 

§ 11. Informacja na temat podwykonawców 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca 
zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 
wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

 
§ 12. Termin wykonania zamówienia 
 

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego następować będzie po podpisaniu umowy, ale nie 
wcześniej niż od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku z zastrzeżeniem innej daty rozpoczęcia 
sprzedaży dla jednego z obiektów wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz nie wcześniej niż 
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

 
§ 13. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału 
         w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie    
         warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu SIWZ. 
 

2. Podstawy wykluczenia: 
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 
ust. 1b ustawy Pzp: 

 
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
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a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących 
właścicielami sieci dystrybucyjnej; 
lub 

c) posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym 
znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie 
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.  
 

2) Zdolność techniczna lub zawodowa: 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub 
realizuje dostawy paliwa gazowego do minimum 20 punktów poboru gazu, o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto. 

 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 3: 
 

1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w 
ust. 3 – do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 
25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (ust. 
2 niniejszego paragrafu SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów): 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do 
treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia; 

 

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): 
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w ust. 4 
pkt 2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

 

3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (ust. 3 niniejszego paragrafu SIWZ), zostanie 
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

 

w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3 pkt 1: 
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku 
Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, 
lub 

c) oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ o 
posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się 
miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących 
Właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3 pkt 2: 
d) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4): 
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352), 

2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
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i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 

3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp 
(spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych 
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

 

5. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 2 ppkt a) i 
b): 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 ppkt a) i b) składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 pkt 2 niniejszego 
paragrafu SIWZ stosuje się. 

 

§ 14. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków  
           udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w § 13 ust. 3 pkt 2 SIWZ), 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten 
(np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa niniejszym paragrafie, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego: 

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

wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w § 13 ust. 3 pkt  2 SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, 
na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (§ 13 ust. 4 pkt 1 SIWZ). 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty 
wskazane w § 13 ust. 4 pkt 2 SIWZ). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć 
dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych 
warunków (dokumenty wskazane w § 13 ust. 4 pkt 3 SIWZ). 

 
§ 15. Procedura sanacyjna - samooczyszczenie 
 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w § 13 ust. 2 pkt 2), 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 
Pzp do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 16. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz   
         przekazywania dokumentów 
 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 
między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się: 

1) pisemnie - Energia Optimum Sp. z o. o., Park Biznesu Ballyvesey ul. Podmiejska 95, 
44-207 Rybnik, lub 
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2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – adres e-mail: biuro@eopt.pl   
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, były 

opatrzone numerem sprawy: EO/EG/016/2017 
3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 pkt 5 SIWZ. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.eopt.pl  

 

§ 17. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej pod adresem: www.eopt.pl  

4. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, 
Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 
§ 18. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: Leszek Rojczyk, tel. 601 066 162, e-mail: biuro@eopt.pl.  

 

§ 19. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
§ 20. Termin związania ofertą 
 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

 

§ 21. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Forma dokumentów: 
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

2) Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, składane są w oryginale. 

mailto:biuro@eopt.pl
http://www.eopt.pl/
http://www.eopt.pl/
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3) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 2, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego 
każdego z nich dotyczą. 

5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej. 

6) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 
2. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a 
ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonymi 
istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą należy sporządzić zgodnie 
z wymaganiami SIWZ.  

4. Warunki formalne sporządzenia oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 

polskim. 
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 
4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 
5) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
6) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
7) Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

 

5. Opakowanie oferty: 
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
2) Koperta powinna być zaadresowana na adres Pełnomocnika Zamawiającego oraz opisana 

w następujący sposób: 
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Pieczęć firmowa wykonawcy 
wraz z adresem  

Urząd Gminy Szczyrk 
ul. Beskidzka 4 
43-370 Szczyrk 

 
Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek 
organizacyjnych” 

Numer sprawy EO/EG/016/2017 
 

Nie otwierać przed 30.11.2017 r.  godz. 12:30 

 

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt 2. 
Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

4) W przypadku załączenia innych dokumentów niż wymaganych w SIWZ (np. materiałów 
reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną 
z dokumentami składającymi się na ofertę w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą 
podlegały ocenie przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany przez Zamawiającego, 
Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 
oferty. 

 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 
1) Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

2) W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 
Zamawiający uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

3) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – 
tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

4) Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 

§ 22. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji 
zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ. W odpowiednich rubrykach formularza ofertowego 
(załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto wyrażone z 
dokładnością odpowiednio do 3 (dla ceny jednostkowej paliwa gazowego) i 2 (dla opłaty 
abonamentowej) miejsc po przecinku. Cena powinna być podana bez stawek akcyzy za 
paliwo gazowe. Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe za paliwo gazowe i opłaty 
abonamentowe dla wszystkich grup taryfowych wyszczególnionych w formularzu 
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ofertowym – nawet w sytuacji, kiedy zużycie paliwa gazowego dla tych grup taryfowych nie 
występuje. Ceny jednostkowe są niezbędne w sytuacji automatycznej migracji punktu 
poboru do innej grupy taryfowej zgodnie z zasadami zawartymi w taryfie OSD. Cena powinna 
być podana bez stawek akcyzy za paliwo gazowe. 

2. Wykonawca powinien wyliczyć oddzielnie dla każdego punktu poboru, którego jego oferta 
dotyczy cenę oferty netto wg poniższego wzoru: 

 
Wzór do obliczenia ceny oferty netto (bez akcyzy i VAT): 

 
C= (Cg2018*E2018)/100 + A2018*M2018 + (Cg2019*E2019)/100 + A2019*M2019 +K 

 
gdzie: 
C –   cena netto (bez akcyzy i VAT) oferty [zł]; 
Cg –   cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT [w gr/kWh],  

odpowiednio dla 2017 i 2018 roku; 
E –   ilość zamówionego paliwa gazowego [kWh] dla odpowiednio dla 2018 i 2019; 
A –   cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] odpowiednio dla 2018 i 2019 roku,  

zgodna z aktualnie obowiązującymi stawkami zawartymi w Taryfie Wykonawcy, 
M –  liczba miesięcy sprzedaży gazu odpowiednio dla 2018 i 2019 roku, 
K –  łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy OSD obowiązujących 

w 2017 roku i powiększonych o 2,5% na 2018 rok oraz o kolejne 2,5% na 2019 rok w 
wysokości 114 667,90 zł, wyznaczone wg algorytmów podanych w ust. 3. 
 

3. Koszty dystrybucji gazu wskazane w ust. 2 służą jedynie do określenia szacunkowej wartości 
zamówienia oraz zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców. Wysokość kosztów 
dystrybucji została określona na podstawie taryfy OSD na 2017 rok wg następujących 
wzorów: 

K = ΣiKW1W4
2018+ΣjKW5W6

2018  + ΣiKW1W4
2019+ΣjKW5W6

2019 

 
KW1W4

2018 =(Szd*E2018/100+Ssdd*M2018 ) )*1,025 dla grup taryfowych W1 do W4 
KW1W4

2019 =(Szd*E2019/100+Ssdd*M2019 )*1,05   dla grup taryfowych W1 do W4 
KW5W6

2018 = (Szd*E2018+Ssd*P*T)/100)*1,025  dla grup taryfowych W5 i wyższych 
KW5W6

2019 = (Szd*E2019+Ssd*P*T)/100*1,05  dla grup taryfowych W5 i wyższych 
 
gdzie: 
Szd –  stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej [gr/kWh] 
Ssdd –  stawka stała opłaty dystrybucyjnej [zł/m-c] 
Ssd –  stawka stała opłaty dystrybucyjnej [gr/(kWh/h)] 
P –   moc umowna [kWh/h] 
T –  liczba godzin w okresie rozliczeniowym [h] 
i, j –  indeksy obiektów, odpowiednio dla grup taryfowych W1 do W4 i W5 do W6 
pozostałe oznaczenia jak wyżej 

 
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 
SIWZ. 

5. Ceny jednostkowe Cg podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy 
niezmienne z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 28 ust. 4 SIWZ. Ceny stawek taryfowych 
związanych z dystrybucją gazu będą ulegać zmianie w przypadku zmiany taryfy lokalnego 
OSD zatwierdzonej stosownymi decyzjami administracyjnymi Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w terminach zgodnych z terminami określonymi w taryfie. Do cen jednostkowych 



14 

 

netto zostaną doliczone stawki podatku VAT i akcyzy zgodnie z obowiązującymi w okresie 
dostawy przepisami regulującymi wysokość tych stawek. 

6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie (do drugiego 
miejsca po przecinku). 

7. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

§ 23. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy wysłać na adres lub złożyć w: Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. 
Beskidzka 4, pok. 11 (dziennik podawczy), nie później niż do dnia 30.11.2017 r. do godziny 
12:00 

2. Za moment złożenia uważa się moment, w którym oferta znajdzie się w posiadaniu 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w ust. 1  
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 30.11.2017 r. o godzinie 12:30 

w: Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4, sala nr 31. 
 

§ 24. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej (www.eopt.pl) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o których mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z 
oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-22, dokumenty wskazane przez Zamawiającego w § 13 
ust. 2 pkt 2 SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez 
Zamawiającego w § 13 ust. 3 SIWZ. 

7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

http://www.eopt.pl/
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9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

10. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 3  SIWZ. 

13. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej pod adresem: www.eopt.pl  

14. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu 
przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których 
mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

§ 25. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
a) cena ofertowa – 100 pkt 

 

Z uwagi na ustalone przepisami standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich 
istotnych cech produktu będącego przedmiotem zamówienia, które zostały wskazane w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz brak jakichkolwiek kosztów cyklu życia związanych z 
produktem będącym przedmiotem zamówienia Zamawiający jest uprawniony do 
zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty. 

 

2. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ich liczba zostanie wyznaczona przy 
zastosowaniu wzoru: 

 
 
          Najniższa cena brutto oferty 

          spośród złożonych ofert 
Liczba punktów oferty = -------------------------------------------- x 100 pkt 

          Cena brutto oferty badanej 
 

Uwaga: 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.  

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie 
określonym ofert dodatkowych. 

 

http://www.eopt.pl/
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§ 26. Informacja na temat możliwości rozliczania się w walutach obcych 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 
§ 27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 28. Informacje dotyczące umowy 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była 
najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną – odrębnie dla 
każdego z Zamawiających wymienionych w § 1 SIWZ – kompleksowe umowy na dystrybucję i 
sprzedaż paliwa gazowego. 

2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć we 
wskazane miejsce celem podpisania umów. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może 
wyrazić zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

3. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowy sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego o treści 
zgodnej ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ.. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) Zmiany stawek taryfowych zawartych w Taryfie OSD; 
2) Zaistnienia zmian w przepisach prawa skutkujących nałożeniem na Wykonawcę 

dodatkowych obciążeń para podatkowych (np. zmian w systemie certyfikatów), 
3) Zmian wynikających z ustawy o podatku akcyzowych, w zakresie wprowadzenia do 

rozliczeń podatku akcyzowego, jego usunięcia z rozliczeń bądź zmiany wysokości stawki 
podatku akcyzowego; 

4) Zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT, 
5) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego i jego dystrybucji do punktów 

poboru. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być 
okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany 
sprzedawcy, 

6) Zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, niż określono w 
dokumentacji, jeżeli Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego wyraził na taką 
zmianę zgodę, 

7) Zmiany ilości punktów poboru gazu w wyniku likwidacji lub włączenia nowego punktu do 
eksploatacji przez Zamawiającego.. 

Szczegółowe postanowienia możliwych do wprowadzenia zmian w umowie, określające ich 
zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zawiera §7 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt 
umowy). 

5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy Pzp. 

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy Pzp. 

7. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

8. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa 
spółki cywilnej). 
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9. Operator Systemu Dystrybucyjnego nie jest traktowany jako podwykonawca oraz 
współwykonawca. 

10. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:  
Marek Krzeszowski, tel. 501 771 648, mail: marek.krzeszowski@eopt.pl 
 

§ 29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku  
         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy Pzp).  
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„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów 
Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych” 

Nr postępowania EO/EG/016/2017 
……………………………… 
         Pieczęć Wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek 
organizacyjnych” 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

tel.: ......................................................... 

faks: ......................................................... 

e-mail: ......................................................... 

REGON: ......................................................... 

NIP: ......................................................... 

 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną: 

 
Brutto: .............................. zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................)  
 
w tym podatek VAT (.......%): ................................ zł;  
 
Netto................................ zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................) 

 
obliczoną według wzoru podanego w § 22 ust. 2 SIWZ oraz na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w tabeli w ust. 6 niniejszego formularza ofertowego. Zarówno cena netto jak i 
cena brutto nie zawierają podatku akcyzowego. 

 
4. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w zakresie następujących towarów/usług: 
 ………………………………………………………………………………………1 

5. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………….2 
 

                                                           
1 wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie  należy wpisać „nie dotyczy” 
2 j/w 
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6. Tabela cen jednostkowych 

 
Wolumen zakupu 2018 Wolumen zakupu 2019 Cena jednostkowa netto w 

roku 2018 
Cena jednostkowa netto w 

roku 2019 
Cena netto oferty 

[kWh] [kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]  Obliczona jako [zł] 

Cena 
za 

paliwo 
gazowe 

Grupa taryfowa 
W – 1.1 

1 1 368 2 1 368 3  4  5 (1*3+2*4)/100  

Grupa taryfowa 
W – 1.2 

6 0 7 0 8  9  10 (6*8+7*9)/100  

Grupa taryfowa 
W – 2.1 

11 9 934 12 9 934 13  14  15 (11*13+12*14)/100  

Grupa taryfowa 
W – 2.2 

16 0 17 0 18  19  20 (16*18+17*1)/100  

Grupa taryfowa 
W – 3.6 

21 232 446 22 232 446 23  24  25 (21*23+22*24)/100  

Grupa taryfowa 
W – 3.9 

26 0 27 0 28  29  30 (26*28+27*29)/100  

Grupa taryfowa 
W – 4 

31 555 754 32 555 754 33  34  35 (31*33+32*34)/100  

Grupa taryfowa 
W – 5.1 

36 250 650 37 250 650 38  39  40 (36*38+37*39)/100  

Grupa taryfowa 
W – 6.1 

41 0 42 0 43  44  45 (41*43+42*44)/100  

 
Okres sprzedaży w 

2018roku 
Okres sprzedaży w 2019 

roku 
Stawka miesięczna 2018 Stawka miesięczna 2019 

 
[punkty poboru * miesiące] [punkty poboru * miesiące] [zł/m-c] [zł/m-c] 

Abona
ment 

Grupa taryfowa 
W – 1.1 

46 12 47 12 48  49  50 46*48+47*49  

Grupa taryfowa 
W – 1.2 

51 0 52 0 53  54  55 51*53+52*54  

Grupa taryfowa 
W – 2.1 

56 12 57 12 58  59  60 56*58+57*59  

Grupa taryfowa 
W – 2.2 

61 0 62 0 63  64  65 61*63+62*64  

Grupa taryfowa 
W – 3.6 

66 60 67 60 68  69  70 66*68+67*69  

Grupa taryfowa 
W – 3.9 

71 0 72 0 73  74  75 71*73+72*74  

Grupa taryfowa 
W – 4 

76 36 77 36 78  79  80 76*78+77*79  

Grupa taryfowa 
W – 5.1 

81 12 82 12 83  84  85 81*83+82*84  

Grupa taryfowa 
W – 6.1 

86 0 87 0 88  89  90 86*88+87*89  

Łączne opłaty dystrybucyjne 91 114 667,90 

Cena netto oferty 82 
5+10+15+20+25+30+35+
40+45+50+55+60+65+70

+75+80+85+90+91 

 

Pozycje 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 44 powinny zostać podane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Pozycje 48, 49, 53, 54, 58, 59, 63, 64, 68, 
69, 73, 74, 88, 89 powinny zostać podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Pozycje 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 powinny zostać 
podane z dokładnością 2 miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania. 
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8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie wcześniej niż od 

01.01.2018 do 31.12.2019 oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 
zmiany sprzedawcy.  

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w SIWZ. 
10. Stawki sieciowe stałe i zmienne będą zgodne ze stawką stałą i zmienną umieszczoną 

w obowiązującej na dzień dostawy taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci 
przyłączony jest dany punkt poboru oraz grupy taryfowej, do której został on zakwalifikowany. 

11. Ceny wskazane powyżej nie zawierają podatku akcyzowego, który będzie doliczany do cen, jeżeli 
będzie to wynikać z oświadczenia dostarczonego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
realizacji umowy. 

12. Niniejszym oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
2) zapoznałem się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
3) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 
4) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ; 
5) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
13. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

 

Lp. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 
14. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 
15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

 
3) ............................................................ 

 
4) ............................................................ 

 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów 
Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych” 

Nr postępowania EO/EG/016/2017 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa 
gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych”, prowadzonego przez 
Energia Optimum Sp. z o.o., 43-384 Jaworze, ul. Zaciszna 8/9, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 
 

 
..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze (procedura sanacyjna - samooczyszczenie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2 

22 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  
 
…………………………………………………………………………...……….………………………………...……….………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: 
 
 …………………………………………………………………………...……….…………………………………...……….………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów 
Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych” 

Nr postępowania EO/EG/016/2017 
Wykonawca: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa 
gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych”, prowadzonego przez 
Energia Optimum Sp. z o.o., 43-384 Jaworze, ul. Zaciszna 8/9, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w § 13 ust. 3 SIWZ. 
 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w o zamówieniu oraz w § 13 ust. 3 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
 
..………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

(wskazać podmiot) 

 w następującym zakresie:  
..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………, 

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 
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...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów 
Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych” 

Nr postępowania EO/EG/016/2017 

……………………………… 
       (Pieczęć Wykonawcy)        

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(grupa kapitałowa) 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek 

organizacyjnych” 
oświadczam/y, że*: 

 z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie 
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.): 

 

 wspólnie z …………………………………………………………………………………… 
należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y 
niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
* należy zaznaczyć odpowiednie  
 
 

..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
UWAGA  

Niniejsze oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 



Załącznik nr 5 

 

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

 
Niniejsza Umowa została zawarta w …………………………… w dniu …………………………… roku, pomiędzy:   

 

……………………………………….. z siedzibą ………….., przy ul. ……………….., wpisaną do ……….., numer NIP: ……………………………., numer 

REGON: ……………………………………. , o kapitale zakładowym w wysokości: ……………………….. zł – wpłaconym w całości,  

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….. 

zwaną dalej ”Wykonawcą” 

a 

 

nazwa podmiotu 

 

siedziba i adres :  (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowość/kod pocztowy/ poczta) 

 

adres korespondencyjny –  dla miejsca wysyłania faktur (o ile inny niż siedziby) 

 

sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu 

 

kapitał zakładowy /kapitał wpłacony 

   

numer  NIP                   REGON   

zwaną dalej „Zamawiającym” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, lub z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem umowy jest: 

a) Sprzedaż paliwa gazowego – gazu wysokometanowego o symbolu E do punktów poboru gazu określonych w 

załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, wraz z usługą dystrybucji Paliwa Gazowego, 

b) Przeprowadzenie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, procedury zmiany sprzedawcy z utrzymaniem ciągłości dostaw paliwa 

gazowego. 

c) Ustalenie praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy, a także zasad ich odpowiedzialności za niedotrzymanie 

warunków Umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie postępowania przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, zwaną dalej PZP). 

3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w szczególności: rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1059 tekst jedn.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 
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820), zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego OSD, jak również przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy 

oraz stawkami zawartymi w formularzu oferty dla danego punktu poboru. 

4. Użyte w Umowie pojęcia oznaczają, co następuje: 

• Awaria - zdarzenie niespodziewane, powodujące znaczną utratę technicznej sprawności sieci gazowej (w tym 

dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci czy urządzeń) lub poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia 

lub środowiska lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń. 

• Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

• Grupa Taryfowa – grupa Odbiorców kupujących Paliwo Gazowe, dla której stosuje się jeden zestaw cen lub stawek 

opłat i warunków ich stosowania, sklasyfikowana według kryteriów określonych w Taryfie. 

• IRiESD – obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, opracowana przez OSD i wprowadzona 

przez OSD do stosowania, oraz zamieszczana na jego stronie internetowej; zgodnie z art. 9g ust. 12 Prawa 

energetycznego – ww. Instrukcja stanowi część Umowy. 

• IRiESP – obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowana przez OSP i wprowadzona przez 

niego do stosowania, oraz zamieszczona na jego stronie internetowej. 

• Miesiąc umowny (gazowy) – okres od godziny 6.00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego do godziny 

6.00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu bieżącym, chyba że w 

Umowie określono inaczej. 

• Moc umowna – maksymalna ilość Paliwa Gazowego wyrażona w kWh, którą Zamawiający może odebrać w ciągu 

godziny, ustalona w Umowie.  

• Nielegalny Pobór Paliwa Gazowego – pobór Paliwa Gazowego bez zawartej i wiążącej umowy z Wykonawcą z 

całkowitym albo częściowym pominięciem Układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w Układ pomiarowy, mającą 

wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ww. Układ pomiarowy. 

• Obiekt – nieruchomość, lokal lub inny obiekt, do którego zgodnie z Umową ma być dostarczane Paliwo Gazowe. 

• Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją Paliw 

Gazowych, do którego sieci jest przyłączony Obiekt Zamawiającego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym 

systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami 

gazowymi – Polska Spółka Gazownicza Sp. z o. o. oddział w Zabrzu. 

• Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw 

Gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe 

bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi. 

• Paliwo Gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E. 

• Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 220  z późn. 

zm.). 

• PPG – punkt poboru gazu – obiekt zużywający paliwo gazowe, przyłączony do sieci gazowej OSD, wyposażony w 

układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

• Taryfa Sprzedawcy – opracowany przez Wykonawcę zbiór cen i stawek opłat za paliwo gazowe oraz warunków ich 

stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzony do stosowania. 

• Taryfa OSD – opracowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zbiór cen i stawek za świadczenie usług 

przesyłania paliwa gazowego oraz warunków ich stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki i wprowadzony do stosowania, mająca zastosowanie w rozliczeniach za dystrybucję paliwa gazowego z 

Zamawiającym,. 

• Tytuł Prawny – rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek prawny, z którego wynika uprawnienie 

do korzystania w imieniu własnym z Obiektu; Tytuł Prawny stanowi w szczególności: własność, użytkowanie 

wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

• Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń 

pomiędzy nimi, służące do pomiaru ilości pobranego lub dostarczonego do sieci Paliwa Gazowego i dokonywania 

rozliczeń. 
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• Umowa (Umowa kompleksowa) – niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, zawarta 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawa energetycznego, która stanowi podstawę 

dostarczania Zamawiającemu Paliwa Gazowego, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży Gazu i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji Paliwa Gazowego. 

• URE – Urząd Regulacji Energetyki. 

• Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r., 

Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.). 

• Ustawa o zapasach – ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym (t.j. z dnia 19 listopada 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1695, z późn. zm.). 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4, w odniesieniu do realizacji Umowy stosuje się definicje wskazane w aktach 

prawnych wymienionych w ust. 3. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki ważną do dnia ………………………. oraz Taryfę dla paliwa gazowego zatwierdzoną przez Prezesa URE dnia 

……………………………….  

7.  Na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę, usługę dystrybucji Paliwa Gazowego do instalacji znajdującej się w 

Obiekcie Zamawiającego będzie wykonywał OSD. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług dystrybucji, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu 

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług dystrybucji przez 

którąkolwiek ze stron tej Umowy. 

8. Zmieniona lub nowa IRiESD wiąże Wykonawcę, po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogłoszeniu w Biuletynie URE, od 

dnia określonego w decyzji Prezesa URE. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskiwania od OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do 

realizacji niniejszej umowy.  

10. Zamawiający oświadcza, że dysponuje Tytułem Prawnym do korzystania z obiektu, w którym znajdują się punkty poboru 

gazu, do których na podstawie Umowy dostarczane ma być paliwo gazowe. 

11. Zamawiający zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał od Wykonawcy Paliwo Gazowe na cele określone w 

„Oświadczeniu Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.  

12. Zmiana celu wykorzystania Paliwa Gazowego wymaga złożenia Wykonawcy nowego „Oświadczenia Zamawiającego o 

przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”, w terminie 3 (trzech) dni od dnia 

dokonania zmiany celu wykorzystywania Paliwa Gazowego przez Zamawiającego. 

13. Sprzedaż Paliwa Gazowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 

o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

§ 2 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. dostarczania w sposób ciągły, za pośrednictwem sieci OSD, paliwa gazowego do PPG Zamawiającego; 

2. prowadzenia rozliczeń za pobrane paliwo gazowe na podstawie odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych; 

3. na żądanie Zamawiającego - zapewnienia sprawdzenia przez OSD prawidłowości działania Układu pomiarowego, 

którego OSD jest właścicielem, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania; 

4. powiadomienia Zamawiającego w przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego do Obiektu 

Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również o przyczynach wstrzymania lub przerwania 

dostarczania Paliwa Gazowego oraz udzielenia informacji o przewidywanych terminach wznowienia dostarczania 

Paliwa Gazowego; 

5. dokonywania uzgodnień z OSD w zakresie zmian mocy umownej. 

2. Jakość Paliwa Gazowego dostarczanego do ustalonego punktu odbioru będzie spełniać parametry określone przez OSD, 

za pośrednictwem którego dostarczane lub przesyłane jest Paliwo Gazowe. 

3. Wykonawca w zakresie standardów jakościowych obsługi Odbiorców:  
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1. przyjmuje od Zamawiającego reklamacje i zlecenia dotyczące dostarczania Paliwa Gazowego, w tym reklamacje 

dotyczące faktury lub innego dokumentu księgowego; 

2. rozpatruje wnioski lub reklamacje Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku lub 

zgłoszenia reklamacji; 

3. na żądanie Zamawiającego - udziela nieodpłatnie informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnie 

obowiązującej Taryfy;  

4. udziela bonifikat zgodnie z zapisami ust 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający może składać wnioski lub reklamacje korespondencyjnie na adres Wykonawcy lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, przy czym przy wnoszeniu wszelkich spraw związanych z Umową powołuje się na numer Umowy. 

Dane teleadresowe Wykonawcy są każdorazowo na wystawionych Zamawiającemu fakturach. 

5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku terminowych płatności należności. 

6. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługuje 

prawo bonifikaty według stawek określonych w § 41 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi lub w każdym 

później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.  

7. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego Zamawiającemu przysługują bonifikaty zgodnie z Taryfą 

OSD. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy z przyczyn leżących po stronie OSD lub OSP.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy w następujących przypadkach: 

1. wystąpienia ograniczeń lub wstrzymania w dostawie Paliwa Gazowego w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub 

mienia, 

2. działania Siły Wyższej,  

3. wystąpienia planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego, na czas niezbędny do wykonania 

prac eksploatacyjnych lub remontowych w sieci, o których Zamawiający został poinformowany, 

4. działania zabezpieczeń i automatyki, likwidujących przemijające stany awaryjne w sieci, 

5. wystąpienia Awarii, 

6. planowanych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów prawa na wypadek niedoboru mocy w Krajowym 

Systemie Przesyłowym, 

7. działań lub zaniechań osób trzecich, za które Wykonawca lub OSD nie ponoszą odpowiedzialności, w tym działań lub 

zaniechań Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność (np. wstrzymanie dostarczania 

Paliwa Gazowego w związku z nieuregulowanymi należnościami Zamawiającego, Nielegalny Pobór Paliwa Gazowego, 

awarie urządzeń Zamawiającego),  

8. wyłączeń awaryjnych i jednorazowych przerw wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:  

1. terminowego uiszczania wszystkich należności związanych z realizacją Umowy; 

2. zapewnienia upoważnionym przedstawicielom OSD lub Wykonawcy dostępu do Układu Pomiarowego, instalacji 

gazowej lub odbiorników gazowych, w tym w celu kontroli przestrzegania przez Zamawiającego postanowień 

Umowy, dokonywania odczytów lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń, a także umożliwienia wykonywania przez 

ww. osoby niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających; 

3. umożliwienia zdemontowania i wydania zainstalowanego u Zamawiającego Układu pomiarowego upoważnionym 

przedstawicielom OSD, w przypadku wstrzymania dostarczenia Paliwa Gazowego lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek 

przyczyny Umowy, w tym jej rozwiązania; 

4. niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach Układu pomiarowego,  

a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa Gazowego; 
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5. zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu pomiarowego wskazującego wielkość poboru Paliwa 

Gazowego u Zamawiającego i reduktora ciśnienia Paliwa Gazowego, niedokonywania w nich jakichkolwiek zmian (z 

malowaniem włącznie), utrzymywania w należytym stanie technicznym szafki przeznaczonej na te urządzenia oraz 

pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia tych urządzeń, chyba że nastąpiły z 

przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; 

6. zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się w Układzie 

pomiarowym, a także innych plomb lub zabezpieczeń założonych przez producenta Układu pomiarowego, 

Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot, oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia lub 

zniszczenia tych plomb lub zabezpieczeń, chyba że uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło z przyczyn za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; 

7. utrzymania w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, znajdującej się w jego 

obiekcie instalacji gazowej, za którą Zamawiający odpowiada; 

8. przekazywania wskazań Układu pomiarowego, w przypadku braku możliwości dokonania odczytu jego wskazań przez 

upoważnionego przedstawiciela OSD lub Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni od daty wystąpienia ww. sytuacji; 

9. niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie okoliczności mającej bądź mogącej mieć wpływ na 

wykonanie Umowy, w tym pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zmianie celu zużycia Paliwa Gazowego, które 

może spowodować utratę zwolnienia z podatku akcyzowego; 

10. Wykonywania obowiązków ciążących na Zamawiającym na podstawie IRiESD wraz z jej aktualizacjami; 

11. Zamawiający zobowiązuje się, że Wykonawca, będzie jedynym sprzedawcą paliwa gazowego we wskazanych w 

Umowie Punktach Poboru w okresie trwania Umowy. 

§ 4 ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO I MOCE UMOWNE 

1. Prognozowana ilość paliwa gazowego dostarczona w okresie do dnia 31.12.2019 r. wynosi ……………………. kWh i dotyczy 

PPG wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia o 15% ilości dostarczanego paliwa gazowego, przy czym zmniejszenie lub zwiększenie nie może stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu. Prognozowane ilości zakupu 

paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Okresu Umownego zawiera załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Dla PPG zakwalifikowanych do grupy taryfowej W-5 i W-6 stosuje się poniższe postanowienia: 

1. Zmiana zamówionej Mocy umownej w ramach zakresu ustalonego w warunkach przyłączenia lub wynikającej z 

przepustowości zainstalowanego Układu pomiarowego jest możliwa, o ile OSD wyraził zgodę na taką zmianę. 

2. W przypadku wniosku o zmianę Mocy umownej wykraczającej poza zakres ustalony w warunkach przyłączenia lub 

wykraczającej poza zakres pomiarowy Układu pomiarowego Zamawiający zobowiązany jest do złożenia wniosku o 

wydanie nowych warunków przyłączenia. 

§ 5 ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają następujące zasady stosowania cen i stawek opłat:  

1. Cena za paliwo gazowe – cena stała netto (bez VAT i nie zawierająca podatku akcyzowego), wynikająca ze złożonej 

oferty (stanowiącej załącznik nr 5), z zastrzeżeniem zmian wynikających z § 7 ust. 3. Cena zawiera koszty 

bilansowania handlowego i wszystkie prawem przewidziane koszty związane z obowiązkami nałożonymi na 

Sprzedawcę na dzień złożenia oferty. 

2. Stawki opłat abonamentowych – cena stała netto (bez VAT), wynikająca ze złożonej oferty (stanowiącej załącznik nr 

5). 

3. Stawki opłat za usługi dystrybucji gazu – zgodnie z obowiązującą na dzień dokonywania rozliczeń Taryfą OSD, 

odpowiednio dla poszczególnych grup taryfowych, do których zakwalifikowane są poszczególne PPG. 

4. Stawki opłaty akcyzowej – opłata akcyzowa wynika z zapisów zawartych w Oświadczeniu Zamawiającego o 

przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (Załącznik nr 3 do Umowy). Z zapisów 

zawartych w Załączniku nr 3 wynika czy Wykonawca będzie doliczał stawki podatku akcyzowego do rozliczeń za 

pobrane paliwo gazowe i w jakiej części oraz w jakiej wysokości. 

2. Zamawiający posiada punkty poboru gazu zakwalifikowane do  grup taryfowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 
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3. Punkty poboru gazu Zamawiającego w trakcie trwania umowy będą kwalifikowane do właściwej grupy taryfowej, 

zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD. 

4. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą za faktyczne zużycie paliwa gazowego na podstawie 

odczytów wskazań istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych, z zastosowaniem współczynnika konwersji 

wyznaczonego zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD i IRiESD, po upływie okresu rozliczeniowego stosowanego 

przez OSD, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6. 

5. Rozliczenia za usługę dystrybucji paliwa gazowego prowadzone będą wg algorytmów zawartych w Taryfie OSD. 

6. Zamawiający w przypadku, kiedy Wykonawca nie będzie dysponował odczytami faktycznego zużycia paliwa gazowego 

dopuszcza możliwość rozliczenia należności za paliwo gazowe na podstawie: (i) wskazań układów pomiarowych 

przekazanych Wykonawcy w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego lub (ii) wstępnej ilości 

zużycia paliwa gazowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury wstępnej nie częściej niż raz 

w miesiącu dla PPG kwalifikowanych do grupy taryfowej W-5 i W-6 i nie częściej niż raz na dwa miesiące dla PPG 

kwalifikowanych do grup taryfowych W-1 do W-4. Rozliczenie za faktyczne zużycie gazu nastąpi po uzyskaniu danych od 

OSD poprzez wystawienie stosownych faktur końcowych. 

7. Faktury powinny być wystawiane na:  

[dane Płatnika] 

8. Do wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

9. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od 

dnia wystawienia prawidłowej, zgodnej z umową faktury. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich pozycji 

kosztowych. Zamawiający otrzyma jedną fakturę w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem zapisów pkt 6. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.  

11. Za przekroczenie terminu płatności, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. Odsetki te płatne 

będą na podstawie właściwego dokumentu Wykonawcy. 

12. W razie przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo prowadzić działania związane z 

monitoringiem telefonicznym, wysyłaniem SMS i monitów oraz wezwań do zapłaty. 

13. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do 

zapłaty na piśmie określając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia doręczenia wezwania. 

14. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6 WSTRZYMANIE I WZNOWIENIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

1. Dostarczanie Paliwa Gazowego może zostać wstrzymane, w przypadku, gdy:  

1. przewidują to obowiązujące przepisy prawa,  

2. Zamawiający dopuści się Nielegalnego Poboru Paliwa Gazowego,  

3. sieć gazowa, którą dostarczane jest Paliwo Gazowe stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia lub środowiska czy też 

bezpieczeństwa mienia,  

4. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że znajdująca się u Zamawiającego instalacja stwarza bezpośrednie 

zagrożenie życia lub zdrowia lub środowiska,  

5. OSD lub OSP wykonuje prace skutkujące przerwaniem lub ograniczeniem dostarczania Paliwa Gazowego, po 

wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego. 

2. Wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego może nastąpić w szczególności poprzez:  

1. demontaż Układu pomiarowego,  

2. demontaż przyłącza do sieci gazowej,  

3. zamknięcie dopływu Paliwa Gazowego przed Układem pomiarowym. 

3. Wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, o ile nie została ona 

wypowiedziana przez Wykonawcę.  

4. W przypadku ustania przyczyn, które uzasadniały wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego wznowienie dostarczania 

Paliwa Gazowego do Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.  
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5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że OSD lub OSP może ograniczyć dostarczanie Paliwa Gazowego w 

przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz IRiESD lub IRiESP.  

6. W razie wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa Gazowego przez OSD lub OSP wynikającego  

z przepisów prawa, IRiESD lub IRiESP, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu 

wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa Gazowego.  

7. Zamawiający jest zobowiązany do dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego lub 

do dostosowania się do wstrzymania dostarczania Paliwa Gazowego. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności 

dostosować do ograniczeń maksymalnej godzinowej i dobowej ilości odbioru Paliwa Gazowego zgodnie z komunikatami 

ogłaszanymi na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.  

8. OSD powiadamia Zamawiającego o terminach oraz okresie trwania planowanych przerw w dostarczaniu Paliwa 

Gazowego.  

9. Powiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie będą następowały w formie ogłoszeń prasowych, ogłoszeń 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub 

w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka 

telekomunikacji zgodnie z § 9 ust. 1 umowy. 

§ 7 ZMIANY W UMOWIE, ZMIANY TARYF 

4. W przypadku zmiany Taryfy OSD, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca będzie prowadził rozliczenia 

na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD. Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na 

podstawie zmienionych stawek. 

5. W przypadku zaistnienia zmian w prawie skutkujących nałożeniem na Wykonawcę dodatkowych obciążeń para 

podatkowych (np. zmian w systemie certyfikatów), Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o 

wprowadzonych zmianach prawnych określając jednocześnie wpływ tych zmian na zmianę ceny jednostkowej paliwa 

gazowego. Wprowadzenie do rozliczeń zmienionej jednostkowej ceny paliwa gazowego jest możliwe po zawarciu 

stosownego aneksu.  

6. W przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność wprowadzenia do 

rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie 

prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności 

wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 

wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

Ponadto zmiany związane z rozpoczęciem naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po 

przesłaniu przez Zamawiającego zmienionego OŚWIADCZENIA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NABYWANYCH WYROBÓW 

GAZOWYCH, z którego będzie wynikał zakres wprowadzanych zmian w zakresie płatności akcyzowych. 

7. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie prowadził 

rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie. 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z 

pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek.  

8. Ponadto przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a. Jeżeli w wyniku prowadzenia procedury zmiany sprzedawcy nie będzie możliwe dochowanie terminu rozpoczęcia 

dostaw określonego w przedłożonej ofercie, rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego rozpocznie po pozytywnie 

zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

b. Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania jednostki, 

modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana liczby punktów poboru gazu, tj. zwiększenie liczby punktów poboru 

gazu lub zmniejszenie liczby punktów poboru. W takim przypadku Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy o 

zawarcie stosownego aneksu do umowy (wprowadzenie nowego PPG, likwidacja PPG).  

c. Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania jednostki, 

modernizacji lub remontu, optymalizacji pracy urządzeń, etc. nastąpi zmiana mocy umownej. W takim przypadku 
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Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy o zawarcie stosownego aneksu do umowy (wprowadzenie nowej 

mocy umownej, zmiana grupy taryfowej). Procedura zmiany mocy umownej przeprowadzona będzie na zasadach 

określonych w Taryfie OSD oraz IRiESD. 

d. Jeżeli zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD dokonana zostanie zmiana grupy taryfowej dla PPG 

Wykonawca rozpocznie prowadzenie rozliczeń dla tego PPG zgodnie ze stawkami odpowiednimi dla zmienionej 

grupy taryfowej, również w zakresie jednostkowych cen za paliwo gazowe określonych w ofercie oraz stawek opłat 

abonamentowych. 

9. Strony przewidują również możliwość wprowadzania zmian w umowie w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 

pkt 2-6 ustawy Pzp 

§ 8 CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY 

▪ Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2019.  

▪ Umowa obowiązuje od dnia podpisania z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego rozpocznie się od 

01.01.2018 nie wcześniej niż po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy.  

▪ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

▪ Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca utraci 

koncesję lub rozwiąże umowę na dystrybucję, w wyniku czego nastąpi utrata możliwości dostarczania paliwa gazowego 

do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego o w/w okoliczności. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego do momentu posiadania uprawnień. 

▪ Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku sprzedaży nieruchomości, zbycia lub 

przekazania przez Zamawiającego nieruchomości w której znajdują się punkty poboru gazu objęte niniejszą umową z 

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu a Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.   

▪ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1. odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w związku z nieprzystąpieniem do realizacji umowy lub 

naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy uniemożliwiającego realizację umowy - w wysokości 

stanowiącej równowartość 10% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego. Zapłata kary winna nastąpić w 

terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy bez konieczności skierowania wezwania do zapłaty do Wykonawcy, 

2. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca utraci koncesję lub rozwiąże 

umowę na dystrybucję, w wyniku czego nastąpi utrata możliwości dostarczania paliwa gazowego dla 

Zamawiającego - w wysokości stanowiącej równowartość 10% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego. Zapłata 

kary winna nastąpić w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy bez konieczności skierowania wezwania do 

zapłaty do Wykonawcy, 

▪ Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość 

wskazanych kar umownych.  

▪ Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

▪ Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przedstawicielami Stron upoważnionymi do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem umowy są: 

1.1 Ze strony Zamawiającego: …………………………….………………. tel. ………………………... mail ………………….……….. 

1.2 Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….  tel. ………………………… mail ……………………………. 

Zmiana przedstawiciela można dokonać poprzez pisemne powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.  Zmiana 

przedstawiciela nie wymaga zmiany umowy.  

2. Niniejsza Umowa została sporządzona w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze Stron. 
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3. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

4. Strony postanawiają, że adresem do doręczeń dla Zamawiającego jest ………………………………….………………… zaś dla 

Wykonawcy ……………………………………………………….…... Doręczenie na te adresy uważać się będzie za dokonane. Strony 

zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania 

doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Prawa energetycznego. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

6.1 Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru gazu. 

6.2 Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo. 

6.3 Załącznik nr 3 - Oświadczenie Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku 

akcyzowego. 

6.4 Załącznik nr 4 – Prognoza ilości miesięcznego zużycia paliwa gazowego dla grup taryfowych. 

6.5 Załącznik nr 5 – Formularz oferty Wykonawcy. 

7. Spory powstałe w związku z realizację przedmiotowej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku 

braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy spowodowane Siłą Wyższą. Za przypadki Siły Wyższej uważa się zdarzenia, na które strony umowy nie miały 

żadnego wpływu, w szczególności: wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie itp. Strona powołująca się na siłę 

wyższą powinna zawiadomić drugą w terminie do trzech dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 

wyższej. 

 

Wykonawca                                                                          Zamawiający



Załącznik nr 1 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

 

  Wykaz punktów poboru gazu dla ..(nazwa odbiorcy) 

Grupa 
taryfowa 

OSD 

Oznaczenie OSD 

Adres punktu poboru 
Numer 
punktu 

poboru/
Numer 
punktu 
wyjścia 

Moc 
umowna 
[kWh/h] 

Zużycie gazu 
(w okresie 
objętym 

postępowanie
m) [kWh] Kod Miejscowość Ulica, nr domu, lokalu 
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Załącznik nr 2 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

 

Miejscowość, data 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
Działając w imieniu…………………………………………………………………, NIP………………………, (dalej: Mocodawca) niniejszym 
udzielam(y): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  
pełnomocnictwa do:  
1. Włączenia do Umowy Sprzedawcy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych lub odpowiednim Operatorem Sieci 
Dystrybucyjnej poniższego/poniższych Punktu/ów Zdawczo – Odbiorczego/ych:  

a. _______________________________________________________________________________________  

2. Złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej/ych umowy lub umów na podstawie której paliwo gazowe 
jest Odbiorcom dostarczane, w szczególności umowy/ów kompleksowej/ych sprzedaży paliwa gazowego bądź umowy/ów 
sprzedaży paliwa gazowego lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej/ych umowy/ów w trybie 
zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu/ym sprzedawcy/om paliwa gazowego.  
3. Zgłoszenia zmiany sprzedawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych i/lub odpowiednim Operatorom Sieci 
Dystrybucyjnych oraz do zgłoszenia umowy kompleksowej/sprzedaży zawartej z ………………………………………………………. w celu 
realizacji usługi dystrybucji odpowiednim Operatorom Systemów Dystrybucyjnych i/lub Operatorowi Gazociągów 
Przesyłowych.  
4. Uzyskania w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy, informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia, obecnie aktualnej/ych umowy/ów kompleksowej/ych sprzedaży paliwa gazowego.  
5. Dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zmiany sprzedawcy, w tym także 
zawarcia aneksu do dotychczasowej umowy kompleksowej lub akceptacji oferty zmiany dotychczasowej umowy 
kompleksowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Prezesa UOKiK nr DOK 1/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., oraz 
związanych z realizacją zawartej Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego, w tym przed Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, jak również przed dotychczasowym sprzedawcą, reprezentowania Odbiorców (prowadzenia korespondencji 
w tym składania i odbierania wszelkich oświadczeń) przed wszelkimi podmiotami trzecimi, w tym dotychczasowymi 
sprzedawcami, Operatorami Systemu Dystrybucji we wszelkich sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.  
6. Aktualizacji danych Odbiorcy u dotychczasowego sprzedawcy oraz u Operatora Systemu Dystrybucyjnego na zgodne z 
aktualnym dokumentem rejestrowym Odbiorcy.  
7. Dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia cesji umowy/ów realizowanej/ych na powyżej 
wskazany/e punkt/y poboru, w tym zakończenia realizacji umowy kompleksowej dotychczasowego Odbiorcy w związku z 
utratą prawa do lokalu i przejęcia wszelkich obowiązków przez nowego Odbiorcę.  
8. Uzyskania dostępu do danych historycznych i bieżących przedstawiających informację o zużyciu Paliwa Gazowego oraz 
osiąganych mocach w powyższych Punktach Zdawczo - Odbiorczych.  
9. Potwierdzania za zgodność z oryginałem treści niniejszego pełnomocnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych do 
realizacji czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem.  
 
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.  
Mocodawca zrzeka się, w okresie trwania umowy, prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa, co uzasadnione jest 
łączącym stosunkiem prawnym 

 

 

 

 

…………………………………………… 

ODBIORCA
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……………………., …………………. 
 

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NABYWANYCH WYROBÓW GAZOWYCH 

Odbiorca/uprawniony do reprezentacji Odbiorcy oświadcza, że podane poniżej dane są prawdziwe i jest świadomy 
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. W przypadku, gdy podane poniżej nieprawdziwe dane spowodują 
uchybienie warunkom  umożliwiającym zwolnienie od akcyzy, skutkując obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego przez 
Sprzedawcę, Odbiorca może zostać zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody, jaką z tego tytułu poniósł Wykonawca. 
Jednocześnie Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zmianach mających 
wpływ na treść niniejszego oświadczenia. 
……………..podmiot………….., ul. ………………….., …miejscowość…., …kod pocztowy, poczta….. NIP: ………………………….., punkty 

poboru o numerach OSD: …………………………………... 

Cel wykorzystania wyrobów gazowych Procent 
zużycia 

1 Wyroby gazowe wykorzystywane do celów opałowych przez: 
a  organ administracji publicznej  %  
b  jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  %  
c  podmiot systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.)  
%  

d  podmiot będący żłobkiem lub klubem dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235 ze zm.)  

%  

e  podmiot leczniczy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.2013.217 j.t.)  

%  

f  jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t. ze zm.)  

%  

g  podmiot będący organizacją, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.)  

%  

h  gospodarstwo domowe * zgodnie z art. 31b ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym  %  
Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu:  %  

2 Wyroby gazowe wykorzystywane do celów opałowych: 
a  do przewozu towarów i pasażerów koleją  %  
b  do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej  %  
c  w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;  %  
d  w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej(1)  %  
f  przez zakładu energochłonny(2), w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej  
%  

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu:  %  
3 Wyroby gazowe wykorzystywane do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem 
stacjonarnych urządzeń: 

 

a  w przypadkach, o których mowa w punkcie 2 Tabeli powyżej;  %  
b  na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania wyrobów gazowych(3);  %  

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu:  %  
4 Wyroby gazowe wykorzystywane do napędu:  
a  statków powietrznych  %  
b  w żegludze, włączając rejsy rybackie  %  
Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu:  %  
5 Wyroby gazowe przeznaczone do użycia:  
a  w procesie produkcji energii elektrycznej  %  
b  w procesie produkcji wyrobów energetycznych %  
Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu:  %  
6. Wyroby gazowe przeznaczone:  
a  do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem %  
b  na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem %  
c do celów innych niż opałowe i napędowe % 
Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu:  %  
Łączne zużycie gazu ziemnego  100% 

(1) Procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej;  

(2) Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 
5% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu, do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż 
zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, 
w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te 
zadania.  

(3) Dotyczy wyrobów oznaczonych CN 2711 11 00 i 2711 21 00; 

Odbiorca …………………………………………..
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Prognozowane ilości zużycia paliwa gazowego dla PPG [kWh] 

 

Adres PPG 
Grupa 

taryfowa 
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Łącznie 

               

               

               

               

               

               

               

 

 

Wykonawca                                                                          Zamawiający
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FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz odbiorców i punktów poboru paliwa gazowego 
1. Lista punktów poboru: 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa jednostki/zamawiającego 
Grupa 

taryfowa 
Oznaczenie 

OSD 

Adres punktu poboru 
Numer 

OSD 

Moc 
umowna 
[kWh/h] 

Zużycie gazu (w 
okresie objętym 
postępowaniem) 

[kWh] 

Data rozpoczęcia 
sprzedaży 

Kod Miejscowość Ulica, nr domu, lokalu 

Gmina Szczyrk W-1.1 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Graniczna 40m1 0031014665 <110 2 736 01.01.2018 

Gmina Szczyrk W-3.6 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Wypoczynkowa 9 0031032042 <110 37 994 01.01.2018 

Gmina Szczyrk W-4 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Beskidzka 4 0031023290 <110 293 886 01.01.2018 

Przedszkole Publiczne w Szczyrku W-2.1 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Górska 104 0031031038 <110 19 868 01.01.2018 

Przedszkole Publiczne w Szczyrku W-4 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Górska 104 0031031074 <110 285 812 01.01.2018 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny 
Marusarzówny 

W-5 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Szkolna 9 0030002796 274 501 300 01.01.2018 

Szkołą Podstawowa nr 2 W-4 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Myśliwska 154 0030989355 <110 531 810 01.01.2018 

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i 
Informacji im. Jana Więzika 

W-3.6 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Beskidzka 41 0030999687 <110 94 284 01.01.2018 

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i 
Informacji im. Jana Więzika 

W-3.6 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Myśliwska 34 0031002862 <110 166 678 01.01.2018 

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i 
Informacji im. Jana Więzika 

W-3.6 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Beskidzka 106 0031021055 <110 123 140 01.01.2018 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku W-3.6 PSG o/Zabrze 43-370 Szczyrk Myśliwska 42 0031020654 <110 42 796 01.01.2018 
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2. Struktura zużycia paliwa gazowego [kWh] w obiektach Zamawiającego w poszczególnych 
miesiącach roku: 

 

W-1.1 W-2.1 W-3.6 W-4 W-5 Łącznie 

styczeń 246 1 788 41 832 100 015 45 108 188 989 

luty 235 1 706 39 933 95 475 43 060 180 409 

marzec 159 1 158 27 095 64 783 29 218 122 413 

kwiecień 133 962 22 517 53 834 24 280 101 726 

maj 46 332 7 770 18 576 8 378 35 102 

czerwiec 24 171 4 005 9 577 4 319 18 096 

lipiec 6 43 1 007 2 410 1 087 4 553 

sierpień 19 141 3 300 7 892 3 559 14 911 

wrzesień 16 118 2 751 6 577 2 966 12 428 

październik 97 705 16 490 39 424 17 781 74 497 

listopad 161 1 167 27 298 65 268 29 436 123 330 

grudzień 226 1 643 38 448 91 923 41 458 173 698 

Łącznie rok 1368 9934 232446 555754 250650 1050152 
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„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów 
Gminy Szczyrk i jej jednostek organizacyjnych” 

Nr postępowania EO/EG/016/2017 
 
 
……………………………… 
       (Pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY O POSIADANIU UMOWY GENERALNEJ 

 
 
 
Ja (My), niżej podpisany(ni) .............................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
Nazwa Wykonawcy 
 
........................................................................................................................................................ 
 
Adres ............................................................................................................................................. 
 
Numer tel./fax ............................................................................................................................. 
 
i  będąc należycie upoważniony do jego reprezentowania  
 
Oświadczam(y), że Wykonawca posiada aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się 
miejsca dostarczenia gazu ziemnego niezbędnej do realizacji zadania:  

„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Szczyrk i jej jednostek 
organizacyjnych” 

 
 
 
..........................................., dnia .....................   
                 (miejscowość)             (data) 

...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


