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Miasto Stołeczne Warszawa  

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota 
 

02-323 Warszawa, 
ul. Radomska 13/21 

tel. (22) 659-05-61 
fax (22) 822-68-86 
 

reprezentowane przez: 

Dyrektora – Pana Włodzimierza Górala  

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 214.000 EURO 

którego przedmiotem jest: 

 
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca dystrybucję i zakup 

gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
 

Nr postępowania: 2/2020 

 

 

 
Komisja Przetargowa: 
 
Przewodniczący Komisji     -          …………..………………… 
Sekretarz Komisji    - ……………..……………... 
Członek Komisji    - ……………..……………... 
Członek Komisji    - ……………..……………... 
 
 
ZATWIERDZIŁ: 
 
Dyrektor Biura      - …………………..........…… 
 
 

 

Warszawa, 17 grudnia 2020 roku 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

 Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota 

02-323 Warszawa, 

ul. Radomska 13/21 

tel. (22) 659-05-61 

fax (22) 822-68-86 

 NIP: 526-19-33-928 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił niniejszą SIWZ:  

http://www.dbfo-ochota.waw.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne.html 

 

ID postępowania wygenerowany przez miniPortal: b7842027-5e52-4b30-8180-4042043b31b0 

 
II. Tryb i procedura udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych, w tym przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                
(Dz. z 2016 r., poz. 1126). 

3. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy Pzp na rzecz szkół 

i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wyszczególnionych w załączniku nr 6 

do SIWZ. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa na kompleksową 

dostawę gazu z Dzielnicowym Biurem Finansowania Oświaty Ochota m.st Warszawy, dotycząca 

dostaw do ww. placówek.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 ustawy Pzp. 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy 

Pzp, tj. w pierwszej kolejności oceni oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca dystrybucję i 

zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”. Szczegółowy 

zakres przedmiotu zamówienia, w tym wykaz lokalizacji punktów poboru, został zawarty w załączniku 

nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu jest oszacowane na okres 30 miesięcy. 

Łączną ilość gazu ziemnego, która będzie dostarczana w okresie obowiązywania umowy do 

punktów poboru, szacuje się na 2 505 912,00 kWh.  

http://www.dbfo-ochota.waw.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne.html
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3. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 

do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z 

tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu. 

4. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności 

na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne  

(t.j. Dz.U.2020.833 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla 

przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana 

jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliwa 

gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, reprezentowania Zamawiającego w sprawach 

związanych z niniejszą procedurą, w tym złożenia do Operatora Systemu Dystrybucji pisemnego 

zgłoszenia o zawarciu nowej umowy dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej  

(z wyjątkiem samego operatora), działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą sprzedaż  

paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. 

 

8. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

 

9. Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz 

akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1814 

ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu 

wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252) oraz 

Polskie Normy. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania 

musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, 

takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E GZ-50 wg. 

Normy PN-C-04750 dostarczany za pomocą sieci gazowej).  
 

10.  KOD CPV:  09123000-7 gaz ziemny, 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia  
31 sierpnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw do poszczególnych punktów 
odbioru będzie możliwe dopiero po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów oraz 
skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający planuje rozpocząć 
dostawy paliwa gazowego od 1 marca 2021 roku, jednak w przypadku przedłużenia się procedury 
przetargowej, wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów lub w przypadku opóźnienia procedury 
zgłoszenia umowy z Wykonawcą  do  OSD, termin  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  może  zostać  
odpowiednio przesunięty.  

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych; 

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

-  zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 



4 
 

sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –  

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzonym 

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 2020 r. poz. 1228 z późn. zm).; 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 

że: 

a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej                           

w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców 
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualnie obowiązującą umowę z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na 
obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego (w przypadku 
Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) tj. do obiektów Zamawiającego 
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) i obowiązującą w całym okresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej). 

 

Uwaga! 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby 
każdy z Wykonawców wykazał się spełnieniem ww. warunków. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone na 
podstawie Załącznika Nr 2 do SIWZ. 

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w  postępowaniu – sporządzone na 
podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez wykonawców - oświadczenie, o którym 
mowa w  pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje 

się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do 

punktów odbioru wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ.  
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3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 

należy złożyć w oryginale lub w oryginalnej postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Wykonawca nie jest 

obowiązany do złożenia dokumentu jeżeli wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim 

przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

dokumenty. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.  

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. Zamawiający zaleca złożenie 

oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania 

oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną  

lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4. 3) składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się tych dokumentów, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania albo złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, wezwie wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne - do złożenia aktualnych oświadczeń  

lub dokumentów. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo 

pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 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). 

2. Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2, Zamawiający rekomenduje korzystanie z elektronicznej formy udziału  

w postępowaniu.  

3. Korespondencję związana z prowadzonym postępowaniem należy przekazywać  drogą mailową, na 

adres sekretariat@dbfo-ochota.waw.pl lub poprzez skrzynkę podawczą ePUAP 

(https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia). Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, 

jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.  

4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawach proceduralnych jest Pani Dorota 

Zwierzchowska tel.: 22 659-05-61 oraz Pani Magdalena Dziak tel.: 22 659-05-61. 

5. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone w języku polskim lub 

wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

SIWZ. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w rozdział VII ust. 6 niniejszej SWIZ. 

8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 

modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom (którym przekazał SIWZ) za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub na adres e-mail oraz opublikuje na stronie 

internetowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących SIWZ. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ.  
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11. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

tych zmian w ofertach, o ile uzna to za konieczne. Ponadto w przypadku, gdy zmiana będzie istotna, 

tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian  

w ofertach. 

12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ.  

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę. 

14. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca 

składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Do dokumentów składanych  

w języku obcym musi być dołączone tłumaczenie.  

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

16. Zamawiający wymaga złożenia oferty w jednym z poniższych sposobów: 

16.1.  ELEKTRONICZNIE (sposób rekomendowany ze względu na zagrożenie epidemiczne): 

Ofertę w formie elektronicznej należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ. Formularz oferty musi być sporządzony pod rygorem nieważności w postaci 

elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Wykonawca zamierzający złożyć 

ofertę w formie elektronicznej musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji. 

16.2.  PISEMNIE (w przypadku braku możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej) 

Ofertę w formie pisemnej należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

SIWZ. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty muszą być ręcznie podpisane. Podpis składa 

osoba upoważniona do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji  wykonawcy określoną  

w dokumentach rejestrowych właściwych dla formy organizacyjnej. 

17. Dokumenty należy składać w jednej z nw. form, zależnie od wyboru Wykonawcy (z uwzględnieniem 

pkt. 2): 

17.1. ELEKTRONICZNEJ - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1126 ze zm), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
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Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o oryginale w postaci dokumentu elektronicznego należy 

przez to rozumieć dokument lub oświadczenie wygenerowane elektronicznie i podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wystawcy 

dokumentu lub oświadczenia. Za oryginał Zamawiający uzna również dokument pierwotnie 

wytworzony przez Wykonawcę w postaci papierowej, przekształcony w postać elektroniczną  

i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć skan oświadczenia lub dokumentu 

sporządzonego i podpisanego w postaci papierowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

17.2. PISEMNEJ (papierowej) - Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126                     

ze zm), dotyczące Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Inne dokumenty, o których mowa w ww. 

rozporządzeniu należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia tych dokumentów dokonuje odpowiednio podmiot , którego dokumenty dotyczą 

(wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podwykonawca).   

VIII.Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

Uwaga! W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania ofertą, o którym mowa 

powyżej, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert. 

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 jednak niż 60 dni. 

 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) wypełniony formularz cenowy sporządzany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  
Załącznik nr 1 A do SIWZ; 

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone na 
podstawie Załącznika Nr 2 do SIWZ. 
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4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w  postępowaniu – sporządzone na 
podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ. 

5) Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. 
Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji            
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.). 

3. Oferta powinna być sporządzona, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w jednej z dwóch nw. form: 

1)  z zachowaniem postaci elektronicznej (ze względu na zagrożenie epidemiczne jest to forma 

rekomendowana przez Zamawiającego), złożona za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego w miniPortalu. Do oferty 

Wykonawca winien dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 2 powyżej, w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne 

spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173). Dokumenty należy 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Dopuszczalny format danych, w jakim należy 

sporządzać ofertę to w szczególności pdf, .doc, ,docx, .rtf, .xps, .odt. Sposób złożenia oferty,  

w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 

należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w 

SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

2)   z zachowaniem formy pisemnej (w przypadku braku możliwości przygotowania oferty w formie 

elektronicznej), ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania 

ofert, zaadresowanym: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota, 02-323 Warszawa, 

ul. Radomska 13/21. Ponadto oferta powinna mieć następujące oznaczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w postępowaniu mogą złożyć tylko jedną ofertę 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota,  

02-323 Warszawa, ul. Radomska 13/21 

Znak sprawy: 2/2020 

Oferta przetargowa  

w postępowaniu na kompleksową dostawa paliwa gazowego  

obejmująca dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych  

w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT! 
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5. W ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy 
podwykonawcom, przy czym w przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być 
realizowana przez podwykonawcę, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana 
wyłącznie przez wykonawcę. 

6.  Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, przy czym 
jeżeli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, 
należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić jednego 
z wykonawców pełnomocnikiem do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913.),  
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku odpowiednio nazwanym np. 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). W przypadku oferty składanej w formie 

pisemnej (papierowej), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone 
klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone odrębnie do oferty. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 11:00. 

2. Wykonawca składający ofertę elektroniczną korzysta z Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca składający 

ofertę pisemną, składa ofertę w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, zlokalizowanym  

w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ochota, 02-323 Warszawa, ul. Radomska 13/21. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń  

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę  

ich przekazania na ePUAP. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 11:15  

w pokoju nr 204, na II piętrze budynku przy ul. Radomskiej 13/21 w Warszawie. Otwarcie ofert 

elektronicznych nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu                    

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie 

ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą otwierane  

w kolejności ich wpływu. 
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5. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego związanego z ryzykiem zarażenia 

wirusem SARS-CoV-2, prosimy o wcześniejsze powiadomienie o zamiarze osobistego 

uczestniczenia w sesji otwarcia ofert. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie 

pomieszczenia, miejsc siedzących z zachowaniem odpowiednich odległości oraz 

zapewnienie widoczności na dodatkowym ekranie.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.dbfo-ochota.waw.pl/ 

zamowienia/zamowienia-publiczne.html informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków i terminu płatności dla faktury VAT oraz 

zatrudnienia na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na 

min. 1/2 etatu. 

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której 

mowa w ust. 4, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia 

zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 

mocodawcę pełnomocnik. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty jest ceną brutto za dostawę i dystrybucję paliwa gazowego tj. za 2 505 912,00 kWh 

stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na gaz dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia 

w okresie trwania umowy, tj. przez okres 30 miesięcy. 

2. Łączna cena ofertowa musi zawierać w sobie całkowitą kalkulację tj. wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy.  

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. W formularzu cenowym należy wskazać ceny jednostkowe paliwa gazowego, opłat 

abonamentowych oraz stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z aktualną Taryfą OSD oraz należny 

podatek Vat i wartość całkowitą oferty brutto. Cenę netto za dostarczenie paliwa gazowego do 

placówki należy wyliczyć na podstawie poniższego wzoru: 

 

C = (CP*LM)+(PZ*CZ)+(CD*LM)+(CO*PZ)         

Gdzie:           

C - oznacza cenę netto zamówienia za dostarczone paliwo gazowe do wymienionego obiektu (zł), 

CZ - oznacza cenę jednostkową za paliwo gazowe zamówioną dla wymienionego obiektu (zł/kWh), 

CP - oznacza stawkę opłaty abonamentowej dla wymienionego obiektu (zł/miesiąc),   

LM - oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu,   

http://www.dbfo-ochota.waw.pl/%20zamowienia/zamowienia-publiczne.html
http://www.dbfo-ochota.waw.pl/%20zamowienia/zamowienia-publiczne.html
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PZ - oznacza planowane zużycie paliwa gazowego dla wymienionego obiektu w okresie 

obowiązywania umowy,          

CD - oznacza stawkę opłaty sieciowej stałej paliwa gazowego dostarczonego dla wymienionego 

obiektu (zł/m-c) w grupie taryfowej od W-1.1 do W-4, [zł(kWh/h) za h] w grupie taryfowej W-5.1 

CO -  oznacza stawkę opłaty sieciowej zmiennej dla wymienionego obiektu (zł/kWh).   

6. Cenę brutto oferty stanowi suma wartości netto w zł  (C) wszystkich placówek, wyliczonych 

zgodnie z podanym powyżej wzorem, powiększonych o należny podatek VAT. 

7. Cenę brutto podaną w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zaokrągloną zgodnie z matematyczną metodą zaokrąglania. 

10. Obowiązująca stawka podatku VAT powinna być określona odpowiednio na dzień składania ofert. 

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

12. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. W przypadku niezgodności w obliczeniach, za prawidłowe zostaną uznane podane elementy 

składowe wzoru i na ich podstawie Zamawiający dokona związanych z tym poprawek rachunkowych 

w celu obliczenia właściwej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 

1 Cena oferty brutto 60 

2 
Zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem 
stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu, bezpośrednio 
lub pośrednio zaangażowanej w realizację zamówienia 

30 

3 Termin płatności dla faktury VAT 10 

 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
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3. Punkty za kryterium ceny (C) zostaną obliczone według wzoru: 

 
         cena najtańszej oferty brutto 
C =  -----------------------------------------   x 60 pkt 
          cena badanej oferty brutto 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Punkty za kryterium zatrudnienia na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia 
niepełnosprawności na min. 1/2 etatu (Z) zostaną obliczone według wzoru: 

 
          zaoferowana liczba osób  
Z =    ---------------------------------- x 30 pkt 
           największa liczba osób 

 

Ww. kryterium dotyczy deklaracji Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę min 1 osoby 
ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu w przypadku wyboru oferty tego 
Wykonawcy. Zamawiający nie precyzuje charakteru wykonywanych przez ww. osobę czynności, pod 
warunkiem, że pracownik będzie zaangażowana w realizację zamówienia (bezpośrednio lub 
pośrednio - np. pracownik biurowy, księgowości, obsługujący infolinię, obsługi technicznej, 
konserwacji urządzeń, informatyk itp.). Zamawiający wymaga, aby zaoferowana na etapie składania 
ofert liczba osób w ramach kryterium w całym okresie obowiązywania umowy była co najmniej taka, 
jak w wybranej najkorzystniejszej ofercie.   

 

5. Punkty za kryterium terminu płatności dla faktury VAT zostaną przyznane w następujący sposób: 

Zadeklarowany termin płatności liczony od dnia 
dostarczenia faktury do Zamawiającego 

Liczba punktów 

1 - 20 dni 0 

21 - 30 dni 10 

  
 Maksymalny termin nie może być dłuższy niż 30 dni.  
 
6.    Suma punktów, o których mowa w pkt 3 - 5 stanowić będzie końcową ocenę oferty. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

10. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
4) unieważnieniu postępowania, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Ponadto informacje, o których mowa w pkt.1) Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie 

internetowej. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie (np. w formie konsorcjum - umowa o konsorcjum na zadanie objęte 

zamówieniem) zawierająca co najmniej: 

1) zakres solidarnej odpowiedzialności, 

2) czas trwania umowy, 

3) wyznaczenie lidera, 

4) nazwę Zamawiającego, 

5) przedmiot zamówienia. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty 

pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania  

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo  

do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 i 3  

w wymaganym terminie Zamawiający uzna ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie  

z art. 94 ust. 3 ustawy. Umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną 

uchyleniem się od zawarcia umowy). 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych  
w art. 93 Ustawy, zawiadamiając o tym 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. 

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmujące ten sam 
przedmiot zamówienia. 
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XVII. WZÓR UMOWY. 

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnej z ww. wzorem umowy.  

3. Wszelkie pytania dotyczące postanowień zawartych we wzorze umowy Wykonawca może zgłosić  

w sposób zgodny z art. 38 Ustawy Pzp. 

4. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego  

do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy  

przez Wykonawcę.  

5. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Treść zmian 

oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   

..postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp  

dla postępowań, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

XIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, na mocy art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, 

zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia związanej                           

z dostawą (sprzedażą) paliwa gazowego. 

XX. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - 
Ochota m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (02-323), ul. Radomska 13/21, reprezentowane 
przez Dyrektora - Włodzimierza Górala; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@dbfo-
ochota.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa 
paliwa gazowego obejmująca dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w 
dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Dzielnicowe Biuro Finansowania Oświaty Ochota; 

4. 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 Pzp;   

mailto:%2520iod@dbfo-ochota.waw.pl
mailto:%2520iod@dbfo-ochota.waw.pl


16 
 

5. 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; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy;   

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

8. 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 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− 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 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. 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.  

 
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
XXI. Załączniki do SIWZ. 

1. Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 1a -formularz cenowy; 

3. Załącznik nr 2 -  oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu; 

4. Załącznik nr 3 -  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

5. Załącznik nr 4 -  informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 

6. Załącznik nr 5 -  wzór umowy; 

7. Załącznik nr 6 -  opis przedmiotu zamówienia; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 

 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                     
w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą 
dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota  
m.st. Warszawy: 

 
I.  Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem, określonymi                 
w SIWZ warunkami, a także zgodnie z dołączonym Formularzem cenowym oraz  
z uwzględnieniem postanowień wzoru Umowy za całkowite wynagrodzenie: 

 
…………….…………...………..zł netto (słownie: …………………………………..………………….), 

plus VAT ……..……………….. zł (słownie: ………………………….………..………….……………….), 

co stanowi łącznie …………..….………. zł brutto (słownie: …………………………………………...) 

 
W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
Cena netto i brutto oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 
z matematyczna metodą zaokrąglania do części setnych. 
 
II.  Oświadczamy, że:  

 
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 

2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

 
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  

31 sierpnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw do poszczególnych punktów 
odbioru będzie możliwe po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. 

 
4. Oferujemy termin płatności dla faktury VAT: ………..…. dni licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

Uwaga: 
Maksymalny termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 
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5. Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę ………….. osoby/osób ze stwierdzeniem stopnia 
niepełnosprawności na min. 1/2 etatu, zaangażowanej/-ych (bezpośrednio lub pośrednio) 
w realizację zamówienia.  
 

Uwaga: 
Minimalne zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na 
min. 1/2 etatu nie może być mniejsze niż 1 osoba. 

 
6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
* rozporządzenie 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). 

 
7. Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 

oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z treścią przedstawioną przez 
Zamawiającego w Załączniku Nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego oraz niezwłocznego dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania 
umowy, tj.: 

   (1) w przypadku złożenia oferty wspólnej – umowy regulującej współpracę podmiotów    
składających wspólnie ofertę; 

   (2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik - pełnomocnictwa  
do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy(-ów) składającego(-ych) ofertę. 

  
8. Do oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale X ust. 2 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

9. Nie powierzymy podwykonawcom zastrzeżonej przez Zamawiającego części zamówienia. 
(Jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy w odrębnym 
dokumencie wskazać części, których wykonanie jest powierzone podwykonawcom). 

 
10. Informujemy, że wybór oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług. 
(W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokument, z którego będzie wynikała 
nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz ich wartość bez kwoty podatku.) 

 
11. Oferta została złożona na ....................... ponumerowanych stronach. 

 
12. Oświadczamy, że do porozumiewania się z Zamawiającym udostępniamy następujący adres  

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

 

 

 

……………………………………………..…………………………………….. 

(podpis odręczny – w przypadku oferty składanej w formie papierowej 

 lub kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku oferty składanej elektronicznie) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę paliwa 
gazowego obejmującą dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy 
Ochota m.st. Warszawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 

i art. 24 ust. 5  pkt. 1 ustawy:*  

 Tak 

 Nie 
 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych             
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy):*  

 Tak 

 Nie 
 
Jeżeli tak, oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………..…………………...........…
….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 
 
 

……………………………………………..…………………………………….. 

(podpis odręczny – w przypadku oferty składanej w formie papierowej 

 lub kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku oferty składanej elektronicznie) 

_______________________ 
* Należy zaznaczyć właściwe pole np. przez zastąpienie prostokątnego pola przez znak „X” 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  

Wykonawca: 
……………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)  

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę paliwa 
gazowego obejmującą dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy 
Ochota m.st. Warszawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 
  
 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w punkcie V. 1. 3) SIWZ *: 

 Tak 

 Nie 
 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                                                                                        

 
 

……………………………………………..…………………………………….. 

(podpis odręczny – w przypadku oferty składanej w formie papierowej 

 lub kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku oferty składanej elektronicznie) 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
* Należy zaznaczyć właściwe pole np. przez zastąpienie prostokątnego pola przez znak „X” 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
Wykonawca: 
 
……………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI  
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę 
paliwa gazowego obejmującą dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych  
w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
oświadczamy że*: 

 
 

□   z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, 

□  należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: 

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

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

 

 

 

 
……………………………………………..…………………………………….. 

(podpis odręczny – w przypadku oferty składanej w formie papierowej 

 lub kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku oferty składanej elektronicznie) 

 

 
 

_______________________ 
* Należy zaznaczyć właściwe pole i/lub  wskazać wymagane informacje (jeśli dotyczy). 

 
 
Uwaga:  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa                      

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


