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Postępowanie obejmuje pozycję nr 10 Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych 
Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu na 2021 r. 

 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
(SWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
z zastosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019, 
z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) 
 

 „Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2022  
do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego,  

spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki 
organizacyjne” 

 
Zamówienie zostało podzielone na sześć zadań: 
 

Zadanie 1 
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego wg grup taryfowych W-1.1 i W-2.1  
 

Zadanie 2 
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego wg grup taryfowych W-3.6 i W-3.9 
 

Zadanie 3 
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego wg grupy taryfowej W-4  
 

Zadanie 4 
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego wg grupy taryfowej W-5.1  
 

Zadanie 5 
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego wg grupy taryfowej W-6.1  
 

Zadanie 6 
Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego wg grupy taryfowej W-7A.1  
 
Komisja przetargowa: 

1. .………………………………………. 

2. .………………………………………. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 

Zatwierdzono w dniu ………….……................                            ………………………………………. 
                                                             (podpis Zarządu) 

http://www.mzec-kk.pl/
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  
ul. Stalmacha 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
tel. 77/483-34-85, fax 77/483-35-56 
e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl 
REGON  531342666 
NIP 749-17-78-645 
www.mzec-kk.pl 
 
Zamawiającym jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., działający jako wspólny Zamawiający  
w imieniu własnym oraz w imieniu stron porozumienia, reprezentujący Zamawiających na podstawie 
Deklaracji woli uczestnictwa we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze 
zamówienie jest udzielane na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) 
 
II. Udostępnienie SWZ 
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest udostępniona na: 
-  stronie internetowej www.mzec-kk.pl., 
-  na platformie zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.), 

zwanej dalej „PZP”. 

2. Zamawiający na podstawie art.139 ust.1 stawy PZP, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 

dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu („procedura 

odwrócona”). 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców oraz do umów w sprawie zamówień 

publicznych w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy 

PZP nie stanowią inaczej. 

4. Wartość zamówienia  jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art.3 ustawy 

PZP tj. 214 000 euro. 

5. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz te podmioty wspólnie. 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Wspólny słownik zamówienia CPV: 09123000-7, 65200000-5.    
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o cieple 

spalania nie mniejszym niż 39,5 [MJ/m3], w ośmiu grupach taryfowych, na potrzeby komunalne  
i ogrzewania Stron Grupy Zakupowej. 

3. Zamówieniem objęto 90 punktów poboru gazu. Obiekty te, ich administratorów oraz punkty poboru gazu 
szczegółowo określa załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 t.j. z dnia 2020.05.11 
z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz 
ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Rozliczenie za kompleksową dostawę paliwa gazowego 
odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego. 

5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów objętych postępowaniem jest Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Zabrzu. 

6. Roczne zapotrzebowanie na gaz ustalono na poziomie 46 489 178 kWh. Szacunkowy pobór gazu  
z podziałem na grupy taryfowe określa załącznik nr 2 do SWZ. 

7. Ogółem przewidywane zapotrzebowanie na okres 01.01.2022 r. - 1.01.2023 r., zgodnie z danymi 

mailto:sekretariat@mzec-kk.pl
http://www.mzec-kk.pl/
http://www.mzec-kk.pl/
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
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zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ wynosi: 
Zadanie 1 - dla grupy taryfowej W-1.1 i W-2.1 – 76 843 kWh  
Zadanie 2- dla grupy taryfowej W-3.6 i W-3.9 – 2 022 635 kWh  
Zadanie 3- dla grupy taryfowej W-4 – 2 752 181 kWh 
Zadanie 4- dla grupy taryfowej W-5.1 – 5 760 503 kWh 
Zadanie 5- dla grupy taryfowej W-6.1 – 10 789 816 kWh 
Zadanie 6- dla grupy taryfowej W-7A.1 – 25 087 200 kWh 

8. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie                                   
z postanowieniami Prawa energetycznego  i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym (Dz.U.2020.411 tj. z dnia 2020.03.12 z późn. zm.). 

9. Zamawiający wymaga minimum 4 faktur zaliczkowych (ostatnia do 10 listopada) dla punktów poboru  
w grupach taryfowych W-1.1. i W-2.1. Faktury rozliczeniowe dla wszystkich taryf winne być wystawione 
zgodnie z okresem rozliczeniowym taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do 10 dnia roboczego 
kolejnego miesiąca. 

10. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur zaliczkowych dla grup taryfowych W-5.1, W-6.1, W-
7A.1. na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane 
paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona  
o kwotę wynikającą z faktur wstępnych. 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie cenę za paliwo gazowe zł/MWh. 
12. Zamawiający wymaga, aby wysokość opłaty abonamentowej wynosiła 0 zł, stawki opłat dystrybucyjnych 

będą zgodne z zatwierdzoną taryfą OSD. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat, za 
wyjątkiem kar za przekroczenia mocy umownej wystawionych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
na zasadach wynikających z Taryfy OSD. 

13. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. Cena w formularzu cenowym nie powinna zawierać 
akcyzy. 

14. Na podstawie umowy generalnej zawartej przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą (dostawcą 
gazu) będą zawierane umowy szczegółowe przez poszczególnych administratorów obiektów (załącznik 
nr 1 do SWZ), w których zabudowane są poszczególne punkty poboru gazu.  

15. Każdy odbiorca wyszczególniony w załączniku nr 1 do SWZ przed zawarciem umowy indywidualnie 
przekaże dane i dokumenty niezbędne do zmiany sprzedawcy a następnie samodzielnie zawrze umowę 
kompleksową na dostawę gazu ziemnego.  

16. Określenie przewidywanego poboru gazu stanowi element służący tylko do określenia wartości umowy  
i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu gazu w podanych ilościach ani żądania Wykonawcy 
do zapłaty za niezakupiony gaz. 

17. Umowę z dotychczasowym dostawcą dla punktu nr 90 (ulica Broniewskiego 15) rozwiąże Wykonawca.  
W przypadku pozostałych punktów umowy nie wymagają wypowiedzenia, są zawarte na czas określony. 

18. Zamawiający wymaga terminu płatności minimum 14 dni od daty wpływu faktury do Odbiorcy. 
 

V. Ogólne wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych dostaw. 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
VI. Podwykonawcy  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 462 ust.1 

PZP. 
2. Zamawiający na podstawie art. 462 ust.2 PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
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zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw i adresów 
podwykonawców. Komplet informacji dotyczących podwykonawców zawiera Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania, 
złoży formularze JEDZ dotyczące podwykonawców.  

4. Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z podwykonawstwa podmiotu, na którego zasoby powoływał się w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy i winien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca ma obowiązek zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

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

 
VII. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 
Całość zamówienia winna być wykonana w tzw. „roku gazowym” obejmującym okres od godziny 6:00                             
1 stycznia 2022 r. do godziny 6:00, 1 stycznia 2023 r. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ust. 1 PZP:  

a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w: 

• art. 108  PZP; 

• art. 109  PZP;  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna 
ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie: 

− posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

(sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z okresem 

ważności co najmniej do 01.01.2023 r., 

− posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku 

Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) z okresem ważności co najmniej 

do 01.01.2023 r., 

− posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucyjnych gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu 

ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)  

z okresem ważności co najmniej do 01.01.2023 r. 

b) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia – 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 745 000,00 zł dla wszystkich zadań. W 
przypadku składania ofert częściowych, na zadanie:  
Zadanie 1: dla oferty złożonej dla grup taryfowych W-1.1 i W-2.1 -       3 000,00 zł; 
Zadanie 2: dla oferty złożonej dla grup taryfowych W-3.6 i W-3.9 -     99 000,00 zł; 
Zadanie 3: dla oferty złożonej dla grupy taryfowej W-4 -     132 000,00 zł; 
Zadanie 4: dla oferty złożonej dla grupy taryfowej W-5.1 -                 365 000,00 zł;  
Zadanie 5: dla oferty złożonej dla grupy taryfowej W-6.1 -                 617 000,00 zł;  
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Zadanie 6: dla oferty złożonej dla grupy taryfowej W-7A.1 -              1 529 000,00 zł, 
oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwoty wskazane powyżej. 

c) posiada zdolności techniczne i zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia - Zamawiający 
nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie, 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej polegać na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów na zasadach opisanych w art. 118 ust.1 PZP, niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że 

realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ).  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. 

5. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy 

nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

nich podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

b) zobowiązał się do osobistego udziału wykonania części zamówienia, jeżeli wykaże, że 

samodzielnie spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych oraz ekonomicznych lub finansowych. 

IX. Podstawy wykluczenia 
1. Do podstaw wykluczenia stosuje się przepisy art. 57 PZP.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 PZP ust.1 i 2 PZP. 
3. Zamawiający na podstawie przepisu art.109 ust.1 pkt.4 PZP, wyklucza Wykonawcę, 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 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. 

4. Zamawiający na podstawie przepisu  art.109 ust.1 pkt.6 PZP,  wyklucza Wykonawcę, jeżeli występuje 
konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. 

5. Zamawiający na podstawie przepisu art.109 ust.1 pkt.1 PZP),wyklucza Wykonawcę, który naruszył 
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w przepisie art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywną lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu, 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.  

7. W okolicznościach wskazanych w punkcie 6 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych 
rubryk w JEDZ oraz złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w punkcie 6.  

8. Punkt 6 nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
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prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 
w tym wyroku okres obowiązywania tego wyroku. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6. 

 
X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
przez nich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. 
1. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez 

nich wymaganych warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 
z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

3. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument 
zamówienia (dalej JEDZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach VIII i IX SWZ.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, JEDZ składa odrębnie 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Treść dokumentów powinna 
potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 222 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 5 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej SWZ. 
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa 
odrębne oświadczenie. 

6. Zamawiający informuje, że zgodne z treścią art. 139 PZP w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w 
zadaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa punktach VIII i IX SWZ: 

a) aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie 
o wpisie do Centralnej  Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) potwierdzonych za zgodność z oryginałem skanów koncesji i umów, o których mowa w punkcie 
VIII.2a SWZ, 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 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, 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
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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, 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 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 
(załącznik nr 6 do SWZ), 

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 6 do SWZ), 

h) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445 z późn. zm.) (załącznik nr 6 do SWZ), 

i) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, 

j) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę wskazaną w punkcie VIII.2b SWZ, 
wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, zawierających dane w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy przedmiotowe 
dane na złote wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają dokumenty 
ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

10. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki udziału  
w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, muszą być 
posiadane przez tego wykonawcę, który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą 
koniecznością posiadania takich uprawnień. 

11. Wykonawca powołujący 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, składa formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów.  

12. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wskazanych w SWZ, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba, że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia w formie pisemnej 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
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wykonania zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ), dotyczące w szczególności: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

16. Dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego, złożone muszą być w oryginale 
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinny jednoznacznie wskazywać wolę podmiotu 
trzeciego do udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego 
zasobów oraz informacje określone w pkt 15 a) – d).  

17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych. Informację w tym zakresie, wraz ze wskazaniem odpowiedniej bazy 
danych, Wykonawca składa w JEDZ.  

 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja Zamawiającego  
z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu platformy zakupowej znajdującej się 
pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za 
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego 
terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
wpływu na Platformę. 

3. W przypadku problemów technicznych występujących na platformie wymienionej w punkcie 1, 
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej 
sekretariat@mzec-kk.pl   

4. Zamawiający nie będzie udzielał informacji w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia drogą 
telefoniczną. 

5. Ogólne zasady korzystania z Platformy.  
a. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie przy 

użyciu platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl lub 

https://oneplace.marketplanet.pl. 

b. wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do 

założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; 

podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje 

regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

c. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający 

zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty 

w postaci elektronicznej.  

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje,  

o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod 

numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

d. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę 

przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 

„Korespondencja”. 

e. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania 
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego 
Platforma zakupowa: Market Planet  +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 
9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
mailto:sekretariat@mzec-kk.pl
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/
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f. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany    
 oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz  
  podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

g. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB  
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, 
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, 
xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

h. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako   
   zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po 
   odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

i. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

6. Kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony jest przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.).  

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm.).  

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

9. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zaleca się wskazywanie znaku postępowania nadanego przez Zamawiającego lub nazwy zamówienia 
nadanej przez Zamawiającego. 

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim - korespondencja odbywać się będzie wyłącznie  
w języku polskim. 

11. Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących SWZ na podstawie art. 38 PZP: 
a. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez 

opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”:  w celu zadania pytania 

Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 

otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po 

wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika 

klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat 

systemowy "pytanie wysłane".  

b. zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

c. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu do składania wniosków,  
o którym mowa w podpunkcie b), lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

d. zamawiający treść zapytania wraz z odpowiedzią publikuje na stronie internetowej www.bip.mzec-
kk.pl  oraz na platformie zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl 
bez ujawniania źródła, 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. 

13. Dokonana zmiana SWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.mzec-
kk.pl oraz na  platformie zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl 

http://www.bip.mzec-kk.pl/
http://www.bip.mzec-kk.pl/
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
http://www.bip.mzec-kk.pl/
http://www.bip.mzec-kk.pl/
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
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14. W przypadku dokonania istotnych zmian w treści SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, w szczególności 
dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie, z tym że termin składania ofert nie 
może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

15. Wszelkie zmiany treści SWZ, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz  
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

16. Zamawiający zaleca śledzenie na bieżąco strony internetowej www.bip.mzec-kk.pl oraz na  platformie 
zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl w celu zapoznania się  
z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, wyjaśnieniami lub zmianami SWZ. 

17. Pytania w sprawach dotyczących procedury zamówienia publicznego bądź elektronizacji postępowania 
prosimy kierować na adres sekretariat@mzec-kk.pl;  
 

XII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

Wadium w wysokości 128 350,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych  
00/100), należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oferent winien opisać (w tytule 
przelewu lub w gwarancji) którego postępowania dotyczy wadium. 
Przy składaniu ofert częściowych, wadium odpowiednio wynosi: 
Zadanie nr 1- dla grupy taryfowej W-1.1 i W-2.1 -      250,00 zł;   
Zadanie nr 2- dla grypy taryfowej W-3.6 i W-3.9 -   5 900,00 zł;  
Zadanie nr 3- dla grupy taryfowej W-4 -    7 800,00 zł; 
Zadanie nr 4- dla grupy taryfowej W-5.1 -               17 400,00 zł; 
Zadanie nr 5- dla grupy taryfowej W-6.1 -               30 000,00 zł; 
Zadanie nr 6- dla grupy taryfowej W-7A.1 -              67 000,00 zł; 
W przypadku składania ofert na część zadań wadium można wnieść w jednej kwocie będącej sumą kwot 
wymaganych dla poszczególnych zadań.  

2. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: 
a) w pieniądzu,  
b) w gwarancjach bankowych, 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) w poręczeniach udzielonych 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 (Dz. U.                         
z 2020 r. poz. 299). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
5. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po 
zawarciu umowy. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
terminem składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wadium wnosi Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium (wraz z odsetkami, wniesione w pieniądzu), jeżeli: 
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

http://www.bip.mzec-kk.pl/
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
mailto:sekretariat@mzec-kk.pl
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najkorzystniejszej, 
b) wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
c) wybrany Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 
10. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu (w formie poręczenia lub gwarancji), 

wymagane jest aby oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) był opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca 
składa wadium w postaci elektronicznej załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez 
wybranie polecenia „dodaj dokument”. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż  
w pieniądzu jest Zamawiający. Dokument musi zawierać między innymi następujące elementy: 

a) nazwę Wykonawcy, gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 
b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania oraz znak nadany przez Zamawiającego, 
c) kwotę gwarancji, 
d) okres na jaki gwarancja została wystawiona, 
e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w pkt. 9. 
11. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert. 
 

XIII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni tj. do dnia 07.11.2021 r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni. 

 
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

jednolitego dokumentu (JEDZ). JEDZ należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przed upływem terminu 

składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do przygotowania 

oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia) Wykonawca może wykorzystać plik w formacie XML będący Załącznikiem do SWZ. 

Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  Wykonawca wypełnia JEDZ, 

tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD, które umożliwiają wypełnienie JEDZ 

i utworzenie dokumentu elektronicznego, w formatach wskazanych w SWZ. Narzędzie dostępne jest pod 

adresem https://espd.uzp.gov.pl/.  

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

4. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w  rozporządzeniu 

wykonawczego komisji (UE) , wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE  oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE.  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego 

załączonego do SWZ (załącznik nr 3 do SWZ). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w KRS/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy. 

7. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo składane do oferty również musi być opatrzone 

podpisem kwalifikowanym a w przypadku kopii pełnomocnictwa opatrzone podpisem kwalifikowanym 

notariusza. 

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty.  Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez 

Wykonawcę, który składa ofertę w postaci elektronicznej,  Zamawiający uzna za wiążące. 

9. Oferta winna złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

dostępnej pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl 

10. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

11. Ofertę wraz z  stanowiącymi jej integralną część załącznikami składa się pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na 

Platformie pod adresem: : https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl.w zakładce „ OFERTY do dnia 09.08.2021 r. 

do godz. 09:00 

12. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

a. Wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ) oraz opatrzenie go kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, 

b. Dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, - 

podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, realizowane jest 

poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 

wczytany.  

c. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

d. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument zawierający informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub opcję „Jawny” – zawierający informacje niestanowiące 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

e. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  

f. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona” oraz 

wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 

g. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

h. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może 

go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

i. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie 

ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie 

„wycofaj ofertę”. 

j. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13. Załączniki do oferty będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez 

opatrzenie kopii dopiskiem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

14. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne na dzień 

złożenia ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według 

warunków i postanowień zawartych w SWZ. 

17. Jeżeli treść załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy dołączyć je do oferty i oznaczyć w dokumentach 

https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
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dopiskiem „nie dotyczy”  i podpisać. 

18. Załącznik nr 8 - kalkulator ceny oferty stanowi narzędzie pomocnicze. Wykonawca nie ma obowiązku 

załączać kalkulatora do oferty. 

 
XV. Dokumenty zastrzeżone 
1. Wszelkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są 

jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w art. 18 PZP, za wyjątkiem 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 
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                                  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j. z dnia 2020.10.30 z późn. zm.), 
rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zastrzegł składając 
ofertę, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

3. Informację o załączeniu przez Wykonawcę pliku zawierającego dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorca należy zamieścić w formularzu oferty. 

4. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". 

5. Wraz z ofertą Wykonawca składa wyjaśnienia i uzasadnienia dotyczące wskazania, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

6. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 
prawnych, w tym z przepisu art. 222 ust. 5 PZP. 
 

XVI. Zmiana lub wycofanie oferty  
1.   Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie    
      ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj  
      ofertę”. 
2.   Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić) przed upływem terminu składania ofert.  
3.   Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert. 
 
 
XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Składanie ofert: 
1. Ofertę należy złożyć  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 

pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:  https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl w 

zakładce „OFERTY" w terminie do 10.08.2021 roku do godz. 9:00.  

2. Za dostarczenie oferty w terminie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Otwarcie ofert 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza              

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Otwarcie nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 10.08.2021 r.  
o godz.9.10. 

3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 
Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert". 

 
XVIII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych polskich, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić 

za przedmiot zamówienia.  

2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku. 

https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
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3. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z wymaganiami SWZ, tak, aby cena 

ofertowa obejmowała cały przedmiot zamówienia i wszystkie obowiązki wynikające z realizacji umowy. 

Wszelkie rozbieżności i wątpliwości, które mogą wyniknąć z dokumentacji przetargowej, powinny być 

zgłoszone zamawiającemu w trybie wyjaśnień treści SWZ. 

4. Całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w Formularzu Ofertowym 

(załącznik nr 3 do SWZ). Do obliczenia ceny oferty Zamawiający stworzył kalkulator ceny oferty stanowiący 

załącznik nr 8 do SWZ. Kalkulator ceny oferty stanowi narzędzie pomocnicze, Wykonawca nie ma 

obowiązku korzystania z niego przy ustalaniu ceny oferty. Wykonawca nie ma obowiązku załączać 

kalkulatora do oferty. 

5. Prawidłowe ustalenie stawki i wartości podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

6. Cena może być tylko jedna. 

7. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 

8. Wszelkie upusty, rabaty winne być ujęte w obliczeniu ceny, tak aby wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną określoną jednoznacznie i ceną ostateczną. 

 
XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Przyjęte kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

 
L.p. Kryterium Waga % 
1. Cena oferty brutto 100 

 
2. Sposób oceny ofert 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie dokonane zostanie na podstawie poniżej 
określonych zasad: 
 
K1 = cena brutto najtańszej złożonej oferty / cena brutto oferty ocenianej x 100 pkt 
 
Dla każdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty według następującego wzoru: 

Q = (K1 x 100%)  
 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów oraz którego oferta 
odpowiada wszystkim wymogom określonym w SWZ.  

 
XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert i stworzy 

ranking złożonych ofert, na każde zadanie oddzielnie. 
2. Zamawiający zgodnie z punktem X.7 SWZ dokona oceny oferty zajmującej pierwsze miejsce w rankingu, 

z uwzględnieniem warunków: 
a) czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
b) czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
c) czy oferta spełnia warunki określone w SWZ. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste pomyłki pisarskie, takie jak: 

− widoczna mylna pisownia wyrazu, 

− ewentualny błąd gramatyczny, 

− niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 

− rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną kwotowo i słownie – Zamawiający przyjmie za 
prawidłową cenę wpisaną kwotowo. 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
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oferty. 
4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona o dokonanych 

poprawkach. 
5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na poprawione omyłki w ciągu 3 

dni od momentu doręczenia informacji o poprawieniu omyłek. 
6. Oferta Wykonawcy, który nie złożył oświadczenia zostanie odrzucona z postępowania. 
7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na zasadach opisanych w SWZ. 
8. Jeżeli Wykonawca, która oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

9. Zamawiający w toku badania ofert może zwrócić się do Wykonawcy o: 
a) wyjaśnienie treści złożonej oferty, 
b) uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub załączników. 

10. Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania na stronie internetowej 
oraz platformie zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl.  

 
XXI. Odrzucenie oferty  

Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli: 
a) jej treść jest niezgodna z PZP, 
b) została złożona po terminie składania ofert, 
c) jej treść jest niezgodna z SWZ, z warunkami zamówienia, 
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 
e) zawiera rażąco niską cenę, 
f) została złożona przez Wykonawcę: 

-  wykluczonego z postępowania, 
- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 
- który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 
innych dokumentów lub oświadczeń; 

g) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt 3 PZP, 
i) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
j) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 
k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
l) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

m) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 
ofertą; 

n) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

o) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji,  
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 
XXII. Rażąco niska cena 
1. Na podstawie art. 224 PZP, za rażąco niską cenę Zamawiający uznaje cenę całkowitą oferty niższą o co 

najmniej 30% od wartości zamówienia obliczonej przez Zamawiającego powiększonej o należny podatek 
od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, są rażąco niskie  

https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/


 

17 

 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów 
dotyczących wyliczenia ceny. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył w określonym terminie wyjaśnień, o które 

zwracał się Zamawiający lub gdy dokonana ocena wyjaśnień i złożonych dowodów potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę.       

 
XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia 
1. Zamawiający zawrze umowę generalną z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą 

warunki określone w PZP oraz warunki podane w niniejszej SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów 
wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert, w siedzibie MZEC Sp. z o.o. bądź korespondencyjnie w 
ciągu 5 dni po zatwierdzeniu wzoru umowy przez Zamawiającego. 

2. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminów wskazanych w art. 264 PZP. 
3. Wykonawca, na podstawie umowy generalnej zobowiązany jest do zawarcia umów szczegółowych  

z poszczególnymi odbiorcami gazu. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia będzie żądał w 
wyznaczonym przez siebie terminie, przed zawarciem umowy, złożenia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 

6. Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego dokumenty określające dane konieczne do zawarcia umowy 
szczegółowej zwane dalej wnioskiem, jakie winny zostać złożone przez poszczególnych Odbiorców. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wzór wniosku w formie elektronicznej w terminie do 7 dni od 
momentu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. Wykonawca zgłosi zastrzeżenia do złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 
Niewniesienie zastrzeżeń oznaczać będzie kompletność wniosku. 

8. Wykonawca zawrze umowy szczegółowe w siedzibie Odbiorcy bądź korespondencyjnie  
w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie później niż do 12.11.2021 r. 

9. Wykonawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za niedotrzymanie terminów określonych w pkt 6 i 8 w 
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
 

 
XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 

 
XXV. Unieważnienie postępowania 
1. Zamawiający na podstawie art. 255 PZP unieważni postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do 
najkorzystniejszej oferty, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

e) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
2. Informację o unieważnieniu postępowania z przyczyn wymienionych w pkt. 1 Zamawiający zamieści na 
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swojej stronie internetowej www.bip.mzec-kk.pl oraz platformie zakupowej znajdującej się pod 

adresem: https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl 

XXVI. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY GENERALNEJ: 

1. Na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu oferty, Wykonawca 
zobowiązuje się do kompleksowej dostawy gazu ziemnego w roku 2022 na potrzeby odbiorców gazu 
zorganizowanych w Grupie Zakupowej. 

2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego odbywa się na potrzeby ogrzewania i komunalne budynków, 
lokali, obiektów użytkowych odbiorców wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.  

3. W ramach niniejszej umowy generalnej zawarte zostaną z poszczególnymi odbiorcami szczegółowe 
umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla punktów odbioru gazu ziemnego opisanych  
w załączniku nr 1 do SWZ. 

4. Stronami umów szczegółowych będą podmioty wymienione w załączniku nr 1 do umowy, zwane                         
w dalszej części Odbiorcami. Sprzedaż gazu ziemnego odbywa się na warunkach określonych 
przepisami Prawa energetycznego, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do Prawa 
energetycznego, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. 
z dnia 2020.10.08 z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej 
umowy oraz zgodnie z Taryfą OSD i cenami gazu ziemnego przedstawionymi w ofercie przetargowej.  

5. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada koncesję na obrót gazem ziemnym, 
b) ma zawartą umowę z OSD 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania z tym, że terminy dostawy gazu ziemnego dla każdego 
punktu odbioru zostaną określone w umowach szczegółowych.  

7. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.01.2023 r. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego Odbiorcom zgodnie z cenami jednostkowymi 
zawartymi w złożonej ofercie oraz parametrami jakościowymi ustalonymi w SWZ dla 
punktów poboru gazu określonych w załączniku nr 1 do SWZ. 

b) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe gazu ziemnego w 
ramach umów, jakie zostaną zawarte z Odbiorcami. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawy objęte niniejszą umową niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zapisami SWZ, 
poszczególni Odbiorcy mają prawo: 

• nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania dostaw, 

• odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy 

• potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych bez odrębnych 
wezwań i powiadomień. 

Zaprzestanie dostaw oraz rozwiązanie umowy mogą nastąpić z zachowaniem siedmiodniowego 
okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących przepisów, postanowień 
umowy oraz zapisów SWZ przez Wykonawcę, pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń  
i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 

11. Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego 
ustanawia się: …………………………. 

12. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: …………………………. 
13. Kwotę nominalną niniejszej umowy, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt 1 ustala się, 

w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, szacowany pobór gazu ziemnego dla wszystkich punktów 
poboru gazu ziemnego opisanych w załączniku nr 1 do SWZ (wraz z podatkiem od towarów i usług 
VAT) na: 
kwotę brutto: ……………………………… zł 

http://www.bip.mzec-kk.pl/
https://mzec-kk.ezamawiajacy.pl/
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słownie: ………………………………………………………………………. 
14. Wykonawca nie rości sobie prawa do 100% wykorzystania w/w kwoty umowy generalnej. 
15. W/w kwota będzie ustalona i rozliczana w indywidualnych umowach szczegółowych zawartych 

pomiędzy Wykonawcą (dostawcą gazu ziemnego) a poszczególnymi Odbiorcami, w oparciu o ceny 
podane w ofercie Wykonawcy i szacowany pobór gazu. 

16. Określenie przewidywanego poboru gazu ziemnego stanowi element służący tylko do określenia 
wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu gazu ziemnego w podanych 
ilościach. 

17. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy w zakresie zmiany ceny 
oferty brutto w przypadku: 

a) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE 

zmiany Taryfy OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania umowy, 

b) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym 

c) zmiany przepisów lub wprowadzenia drogą decyzji właściwych organów administracji 

państwowej, w tym zmiany stawki podatku VAT. 

Zmiany, o których mowa wejdą w życie automatycznie i nie wymagają zawierania aneksu do umowy. 
18. Stawki opłat dystrybucyjnych będą zgodne z zatwierdzoną taryfą OSD. 
19. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie mogą ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia nowej 

taryfy lub cennika Wykonawcy, o ile zmiana ta jest korzystna dla Odbiorcy . 
20. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 
21. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy szczegółowej, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Odbiorca indywidualny może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych). 

22. W przypadku, o którym mowa w pkt 21, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

23. Należność za wykonanie dostawy zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze. 

24. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty nominalnej określonej w pkt 13, 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

26. O wykryciu wad Odbiorca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od 
daty jej ujawnienia. 

27. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy generalnej i szczegółowej na poniższych 
zasadach: 

a) dopuszcza się możliwość: 

• zmniejszenia ilości punktów poboru gazu ziemnego objętych niniejszą umową,  
a wynikającą z zawartych umów szczegółowych z poszczególnymi Odbiorcami, 

• zwiększenia lub zmniejszenia ilości gazu ziemnego kupowanego na potrzeby 
punktów poboru gazu objętych niniejszą umową, a wynikającą z zawartych umów 
szczegółowych z Odbiorcami, 

• zmiany grupy taryfowej, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały 
określone w wybranej ofercie Wykonawcy przetargu nieograniczonego; 

b) Strony postanawiają, że na Wniosek Zamawiającego (strona umowy generalnej) lub Odbiorcy 
(strona umowy szczegółowej) możliwe jest zaprzestanie sprzedaży gazu ziemnego dla 
poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku nr 1 do SWZ i nie stanowi ono 
rozwiązania całej Umowy, chyba że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty 
poboru określone w załączniku nr 1 do SWZ. 

c) Okres wypowiedzenia umowy generalnej wynosi 1 miesiąc. 
d) SWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z jej załącznikami stanowią integralną część Umowy.  
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W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, ofertą Wykonawcy oraz SWZ, 
pierwszeństwo będą miały postanowienia SWZ. 

e) Kwota umowy generalnej (cena oferty) jest kwotą nominalną służącą do wyboru oferty 
najkorzystniejszej i będzie podlegała zmianom w zależności od ilości sprzedanego gazu 
ziemnego według umów szczegółowych zawartych z poszczególnymi Odbiorcami. 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 
w tym przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi 
zmianami). 

29. Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na 
siedzibę Zamawiającego. 

30. Projekt umowy z w/w warunkami przygotuje Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu. 
31. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 

egz. Zamawiający.  
32. Integralną część umowy stanowią Oferta oraz Istotne Postanowienia Umowy. 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ: 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zasad dostawy gazy ziemnego wysokometanowego 
na potrzeby komunalne oraz ogrzewania, na podstawie złożonej oferty. 

2. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi ……………. zł brutto. 
3. Wykonawca nie rości sobie prawa do 100% wykorzystania w/w kwoty umowy szczegółowej. 
4. Sprzedaż gazu ziemnego winna spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodne  

z postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2020.833 
t.j. z dnia 2020.05.11 z późn. zmianami) i kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami do ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej 
umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję (nr ………………….. ) do wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z ważnością co najmniej do 01.01.2023 r. 

6. Zużycie gazu w okresie 12 m-cy szacuje się w wysokości: 
Zadanie 1 - dla grupy taryfowej W-1.1 i W-2.1 – 76 843 kWh  
Zadanie 2- dla grupy taryfowej W-3.6 i W-3.9 – 2 022 635 kWh  
Zadanie 3- dla grupy taryfowej W-4 – 2 752 181 kWh 
Zadanie 4- dla grupy taryfowej W-5.1 – 5 760 503 kWh 
Zadanie 5- dla grupy taryfowej W-6.1 – 10 789 816 kWh 
Zadanie 6- dla grupy taryfowej W-7A.1 – 25 087 200 kWh 
Odbiorca dla grupy taryfowej W-7A.1 nie ponosi opłat za niedotrzymanie dobowych nominacji.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, do punktów odbioru 
wskazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ, a Strony Grupy Zakupowej zobowiązują się do odbioru  
i zapłaty należności za dostarczony gaz. 

8. Rozliczenie za sprzedaż gazu odbywać się będzie na podstawie faktycznego jego zużycia wg cen  
i stawek opłat wynikających z oferty cenowej Wykonawcy złożonej w postepowaniu nr 6/2021. 
Wartość zużycia gazu może różnić się od szacunkowej i Odbiorca nie poniesie z tego tytułu opłat. 

9. Stawki opłat dystrybucyjnych będą zgodne z zatwierdzoną aktualną Taryfą OSD. 
10. Wynagrodzenie ze sprzedaży gazu nie może obejmować innych składników niż wymienione w SWZ. 
11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy w zakresie zmiany ceny 

oferty brutto w przypadku: 
a) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany 

Taryfy OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania umowy, 

b) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym 

c) zmiany przepisów lub wprowadzenia drogą decyzji właściwych organów administracji 

państwowej, w tym zmiany stawki podatku VAT. 

Zmiany, o których mowa wejdą w życie automatycznie i nie wymagają zawierania aneksu do umowy. 
12. Zmianę cen w oparciu o w/w przyczyny - Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo 

udokumentować. 
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13. Rozliczenia za gaz dokonywane będą w okresach rozliczeniowych wynikających z oferty, w oparciu o 
faktury wystawione przez Wykonawcę nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczeniowym.  

14. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur, których 
płatnikiem będzie podmiot określony w umowie szczegółowej – Odbiorca. 

15. Do faktury Wykonawca załączy specyfikację zawierającą stan liczników na moment odczytu, ilość 
pobranego gazu, ciepło spalania dla każdego z punktów poboru z osobna. Wykonawca załączy 
również do faktury lub udostępni poprzez portal internetowy dobowe zestawienie pobranego gazu 
z określeniem maksymalnego godzinowego poboru gazu. Dotyczy to punktów poboru, w których jest 
to możliwe, 

16. Termin płatności faktury - 14 dni, biegnie od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę. 
17. Za datę zapłaty faktury uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
18. Należność za wykonane dostawy zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze. 
19. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres 12 miesięcy z mocą obowiązywania od 01.01.2022 r. do 

01.01.2023 r.  
20. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Odbiorcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, zgody Odbiorcy. 

21. Zgodnie z art. 455 PZP Odbiorca dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w przypadku okoliczności, 
gdy zmiana ta jest korzystna dla Odbiorcy, a konieczność wprowadzenia zmian wyniknie  
z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
niezależnych od woli Stron i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia 
będących podstawą oceny ofert. 

22. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
sprzedaży poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wysokości: 
a) w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, 
koncesji, zezwoleń lub dokumentów niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy – w 
wysokości 2% wartości brutto umowy sprzedaży, za każdy dzień braku dostawy gazu wynikającej z 
powyższych powodów, 
b) w przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez Odbiorcę lub Wykonawcę z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10 % brutto wartości umowy sprzedaży, 

23. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Odbiorca może dochodzić 
odszkodowania do pełnej wysokości szkody. Odbiorca może dochodzić odszkodowania na 
warunkach ogólnych, także w przypadkach nie objętych karami umownymi. 

24. W przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Naliczona kwota 
zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy sprzedaży. 

25. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony. 

26. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, aktualnie obowiązującej taryfy 
Wykonawcy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

27. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, Strony rozstrzygać będą  
w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności porozumienia rozstrzygać będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

28. Projekt umowy z w/w warunkami przygotuje Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu. 
29. W przypadku zaprzestania dostawy gazu, w czasie trwania umowy, Odbiorca zastrzega sobie prawo 

obciążenia Wykonawcy różnicą ceny pomiędzy ceną nowego Wykonawcy a ceną ofertową,  
z zastrzeżeniem, że zaprzestanie dostawy gazu nie jest spowodowane zwłoką z zapłatą przez 
Odbiorcę za świadczone usługi lub pobrane Paliwo Gazowe. 

                                                                                                                                                     
XXVII. Informacje o środkach ochrony prawnej dla Wykonawców w toku prowadzonego postępowania 
przetargowego o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
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w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługuje: 

a) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 513 PZP, 

b) skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wnoszona do sądu okręgowego w Warszawie 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 580 PZP 

XXVIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji określonej 

w art. 261 PZP. 
2. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 
 
XXIX. Zasady udostępniania dokumentów 
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się po ich otwarciu. 
3. Nie udostępnia się protokołów z posiedzenia komisji, wewnętrznej korespondencji Zamawiającego  

i korespondencji przed wszczęciem postępowania. 
4. Nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu, w tym ofert będzie się odbywało według zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
c) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez: 

− wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

− przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub 
załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych 
znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 
sposób, w jaki mogą być one udostępnione, 

d) bez zgody Zamawiającego Wykonawca w trakcie wglądu do protokołów lub załączników nie 
może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub 
innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu, 

e) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, 
f) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni 

robocze w godzinach od 7:30 do 13:30. 
6. Jeżeli przesłanie kopii załączników do protokołu, w tym oferty, zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie 

znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na liczbę dokumentów 
żądanych do przesłania, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób i termin ich 
udostępnienia. 
 

XXX. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz Kodeksu Cywilnego 
(w zakresie nieuregulowanym w PZP). 
 
XXXI. Klauzula informacyjna RODO 
Stosownie do art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 
roku, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

(w skrócie MZEC Sp. z o.o.) z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Pawła Stalmacha 18; 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można kierować do 
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Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: sekretariat@mzec-kk.pl; 
3. Dane Osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – postępowanie nr 6/2021, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego, pisemnego, którego przedmiotem jest „Dostawa i przesył gazu 
ziemnego wysokometanowego w roku 2022 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne podmioty gospodarcze i jednostki 
organizacyjne". 

4. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest:  

• art. 6 ust. 1 RODO; 

• PZP - w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08  
z późn. zm.); 

• złożona zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
przez Wykonawcę oferta; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania.  

6. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmować będzie cały czas trwania umowy; 

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z obowiązków 
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku 
niepodania danych, jak wynika z ustawy Pzp, nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania; 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO;   

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO 
lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych. 

10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia swoich danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 
XXXII. Załączniki 
1. Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część. 
2. Wykonawca nie może modyfikować załączników w sposób, który powodowałby zmianę treści załącznika.  
3. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 do SWZ – Wykaz punktów poboru 
Załącznik nr 2 do SWZ – Szacunkowy pobór gazu 
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz oferty 
Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz JEDZ 
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej 
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
Załącznik nr 7 do SWZ –Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 8 do SWZ – Kalkulator ceny oferty 
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