SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

CRZPU/10/2020
Przedmiot zamówienia:
„DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW
„SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”

-

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo
zamówień publicznych”, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) według procedury dla
wartości przedmiotu zamówienia poniżej 214.000 EURO.
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.,
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
NIP: 769-218-02-39
REGON: 100686253

Adres poczty elektronicznej: biuro@kompleks-solpark.pl
Strona internetowa: www.solpark.bip.kleszczow.pl
Fax.: 044 731 65 20
Godziny do kontaktu: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.,
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
Sekretariat, I piętro.
Oferta do postępowania na:
„DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW
„SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.”
Nie otwierać przed dniem 21.10.2020 r. do godz.: 12:30
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
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15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 14, zamawiający nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie
będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do sekretariatu „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o. (I piętro pok.
1.05).
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt. 14 ppkt. 1 z dopiskiem
„wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien
dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt. 14 ppkt. 1) i 2), przy czym koperta
zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.
5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w Rozdziale V niniejszej SIWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 – 5.
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7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na
wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem
wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być
one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania
lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.)”.
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9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
(Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228),
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do
prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej
umowie na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci
dystrybucyjnej;
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy
składający ofertę wspólną.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunków w tym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot Zamówienia, który obejmował
(obejmuje) sprzedaż paliwa gazowego lub usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust.30 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 833 z późn. zm.) realizowaną na podstawie
umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust.3 cytowanej ustawy, polegającą na świadczeniu
usługi przesyłania lub dystrybucji paliwa gazowego oraz sprzedaży paliwa gazowego o łącznym
wolumenie nie mniejszym niż 2 000 000 kWh.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt. 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ, ww. oświadczenie dotyczy podmiotów na zasoby których powołuje
się Wykonawca oraz podwykonawców na zasoby których nie powołuje się Wykonawca.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. 2, oraz że podmioty trzecie, na zasobach których Wykonawca polega,
spełniają warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
i podmiotach trzecich składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
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4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ppkt. 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1) i ppkt. 2).
4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty
te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt.
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt. 5 ppkt. 1 SIWZ.
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
1) zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 2, tj.:
a) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie o zawartej umowie na
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego –
w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.

str. 8

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech 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 lub usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp (KRS/CEDiG) Wykonawcy oraz podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca
oraz podwykonawcy na zasoby których powołuje się Wykonawca uzyska 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.
2020 poz. 346 z późn. zm.).

6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz ofertowy
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) formularz cenowy
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
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3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 3 ppkt. 1)
SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem
V pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ, jeżeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2
SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 SIWZ);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu;
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu
albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
6)

Jeżeli

Wykonawca

nie

złożył

wymaganych

pełnomocnictw

albo

złożył

wadliwe

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu alko konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
7) W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy.
8) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza,

nie

podlega

wykluczeniu

oraz

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu.
9) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt. 8), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 5 ppkt. 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam
dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r.
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w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu
ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. poz. 2447) zamiast
dokumentów:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu lub
składania ofert.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w § 5 pkt. 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1
ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy, jeżeli
zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt. 5 ppkt. 1 SIWZ złożenia tego dokumentu.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt. 3, złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia
Okres trwania umowy – od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z możliwością zmiany
terminu realizacji z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie dostaw Paliwa gazowego nastąpi po skutecznym
zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy i w przypadku gdy Strony nie postanowią inaczej.
ROZDZIAŁ VIII Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.
21.10.2020r. godz. 10:00.
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Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego
BANK MILLENNIUM
Nr rachunku: 39 1160 2202 0000 0001 6247 5005
z zaznaczeniem „Wadium – CRZPU/10/2020 – „Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu
do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie
oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone
przez pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów polskich.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia – „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie) zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 10, bez potwierdzania tych
okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą.
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7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji Wykonawca do oferty załączy 2 egz.
Gwarancji: ksero gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do
działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Ksero gwarancji będzie częścią oferty,
trwale z ofertą połączoną jako Załącznik do SIWZ, natomiast oryginał gwarancji stanowić będzie
odrębny dokument, który zostanie niezwłocznie przez Zamawiającego zwrócony Gwarantowi,
z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta.
Wykonawca wraz z gwarancją załączy odpis z KRS Gwaranta – firmy udzielającej gwarancji na
potwierdzenie, że osoby, które złożyły podpisy na dokumencie gwarancji są umocowane do
działania w firmie Gwaranta, ewentualnie z załączeniem niezbędnych pełnomocnictw w celu
zachowania ciągłości umocowań prawnych. Odpis z KRS Gwaranta i niezbędne pełnomocnictwa
należy przedłożyć w 1 egz. i trwale z ofertą połączyć.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po jego stronie,
2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 ppkt. 2.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt. 11, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
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wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
15. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
17. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium.
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. Korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem wymaga treści pisemnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej, jednakże treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona.


Nr faksu Zamawiającego : 44 731 65 20



E-mail: biuro@kompleks-solpark.pl

3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymywania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 2
oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim.
5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 8.
10. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym
kwoty netto, kwoty podatku akcyzowego, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.
2. Cena musi być podana w PLN – cyfrowo i słownie. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń
w walutach obcych.
3. Koszty, które nie zostaną wycenione, nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu przedmiotu
zamówienia, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane
w wycenie przedmiotu zamówienia.
4. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wszystkie wartości w Formularzu Ofertowym powinny być obliczone z dokładnością do pięciu
miejsc po przecinku. Stawka pobieranej prowizji określona przez Wykonawcę będzie
obowiązywać w okresie realizacji umowy i nie może ulec zmianie.
6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2
Prawa zamówień publicznych, spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie, przy
ul. Sportowej 8, w sekretariacie ( I piętro, pok. Nr 1.05 ), w terminie do dnia 21 października
2020 r. do godz. 12:00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
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3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 21 października 2020 r., o godz. 12:30 w siedzibie
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie ul. Sportowa 8 – Sala Klubowa. Otwarcie
ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną
Zarządzeniem Prezesa Zarządu „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny zawarte w ofertach.
Zamawiający w zamieszczonej informacji z pkt. 8 przypomni Wykonawcom o konieczności
przesłania w ciągu 3 dni od jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1, która dodatkowo będzie odpowiadać zasadom określonym w ustawie Pzp
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyska najwyższą punktację obliczoną
w następujący sposób.

Cena - 100%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”
najniższa cena ofertowa brutto
Cena = ---------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena ofertowa w ofercie ocenianej brutto
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2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert
określonym(ych) w SIWZ.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający
unieważni postępowanie.
10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały.
ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Umowa.
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI

ustawy Prawo

zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.
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ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług
dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2021r. o łącznym prognozowanym wolumenie 3 611 890 KWh do obiektów wymienionych
w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto
współczynnik konwersji 10,972.
2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może
odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub
zwiększenie ilości gazu nie pociąga Zamawiającego do żadnych konsekwencji, poza koniecznością
dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą
Taryfą Operatora.
3. Standardy jakościowe
Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach
jakościowych wraz z usługą przesyłu.
Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą
wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo
energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD.
Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty
wykonawcze oraz Polskie Normy.
4. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, zgłoszenia
do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na
podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem
umowy sprzedaży paliwa gazowego.
5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert.
6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ muszą być zgodne z aktualną
taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie
ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania
i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego
okresu realizacji zamówienia.
7. Rozliczenia za sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych.
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8. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych
zgodnych z okresami ustalonymi przez Operatora Systemu Dystrybucji, według cen jednostkowych
dla każdego punktu poboru oddzielnie, na podstawie faktycznego zużycia energii w danym okresie
rozliczeniowym,

powiększonym odpowiednio o wartość składników stałych danego punktu

poboru płatnych miesięcznie, określonym w formularzu cenowym Wykonawcy.
9. W ramach sprzedaży paliwa gazowego Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.
10. Zamawiający do dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa oraz
wszelkie potrzebne dane do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia oddzielnych faktur dla każdego punktu poboru.
12. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09123000-7 GAZ ZIEMNY
65210000-8 PRZESYŁ GAZU
65200000-5 PRZESYŁ I PODOBNE USŁUGI
ROZDZIAŁ XVI Ochrona Danych Osobowych

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.; ul.
Sportowa 8; 97-410 Kleszczów



kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kompleks-solpark.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego CRZPU/10/2020 na
Dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” sp. z o.o.
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej
„ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



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



posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; 4 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;



nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO

ZATWIERDZAM:
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