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Zmiana 15.02.2023 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 tj.) - dalej zwanej „Pzp” 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Kompleksowy zakup paliwa gazowego.” 
 

Dane dotyczące publikacji 

 
nr ogłoszenia o zamówieniu: 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00089928/01 z dnia 10.02.2023r.  

Identyfikator postępowania: na platformie e-Zamówienia:      ocds-148610-fcfb260c-
a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod 
adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl 

Strona internetowa zamawiającego http://www.beskidzywiec.pl dnia 10.02.2023r. 

 Oznaczenie sprawy:  

ZS-46/2023 

Oznaczenie numeryczne wg wspólnego słownika zamówień CPV 
 

 

09123000-7 Gaz ziemny 

60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres 

strony internetowej prowadzonego postępowania. 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.  

34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2 

tel. +48 033 860 22 71    

NIP 553-10-00-805, REGON  070453336 

www.beskidzywiec.pl    

beskid@beskidzywiec.pl 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Prezes Zarządu –

Jerzy Kliś lub/i Prokurent – Przemysław Sufa -Rajski. 

 
II. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strona, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl 

             Dodatkowa strona internetowa, na której będą również dostępne dokumenty postępowania: 
 

http://www.beskidzywiec.pl 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp,    

w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

 

http://www.beskidzywiec.pl/
mailto:beskid@beskidzywiec.pl
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IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów BESKID 

ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu przez Zamawiającego o łącznym szacunkowym wolumenie 

136 MWh w okresie dostaw tj. od dnia 01.04.2023r. do dnia 31.12.2023r. zgodnie                          

ze specyfikacją techniczną – załącznik nr 5 do SWZ.  

 

2. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

(…………nie dotyczy………….) 

 

3. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania 

przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz  ust. 3 Pzp 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

1. Przewidywany termin
 
realizacji zamówienia określa się na 9 miesięcy nie dłużej niż 

do dnia 31.12.2023r.
 

2. Miejsce wykonania Zamówienia jest określone w specyfikacji technicznej (załączniku             

nr 5 do SWZ).
 

Informacje uzupełniające:  

1) Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym 

wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym. 

2) Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że posiada tytuły prawne do obiektów 

wymienionych w Specyfikacji technicznej - Załączniku nr 5 do SWZ. 

3) Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia 

sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie 

stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wraz                             

z zawarciem kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego.  
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4) Warunkiem rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego we wskazanym terminie jest 

pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz skuteczne 

rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów na dostawę paliwa gazowego.  

5) Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

na dzień składania ofert posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. Polska Spółka Gazownictwa                    

Sp. z o. o.,  Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 

Zabrze, na podstawie której można prowadzić sprzedaż paliwa gazowego za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych OSD do wszystkich punktów poboru 

gazu wskazanych przez Zmawiającego.  

6) Dostawa paliwa gazowego odbywać się na warunkach określonych ustawą Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz 

w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1158 z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi              

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 280), zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego OSD, zasadami 

określonymi w koncesjach, zgodnie z postanowieniami warunków umowy a także 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  

7) Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami 

ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami w tym 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Dz.U.2018.1158 

t.j.) w szczególności rozdz. 8 - Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy 

jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. 

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 
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b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 

lit. b Pzp), 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f 

Pzp), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g 

Pzp), 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 

ust. 1 pkt 3 Pzp); 
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

(art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 

pkt 5 Pzp); 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 

108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

 

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp). 

 

VIIa. Podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835):  
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Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych                          

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                        

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym                              

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona                        

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych                                

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

VIII. Żądanie od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w części. XI, dotyczących tych pomiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia                       

z postępowania. 

 

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że 
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1) posiada  koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej                     

i zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie co najmniej jedno zamówienie na kompleksowy zakup paliwa 

gazowego o wolumenie co najmniej 200 MWh w skali roku. 

 

3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, jeżeli wykaże, że: 

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków udziału. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 

PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP, na dzień wystawienia dokumentu. 

 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

5. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
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dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia                           

(np. konsorcja, spółki cywilne) zamawiający nakłada następujące obowiązki tj. : 

1) Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 

UWAGA: Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane; 

2) Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu  

w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z SWZ (niepodleganie 

wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum); 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie; 
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4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika: 

a) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub  

b) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego; 

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych; 

6) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ust., została wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej zamawiający żąda: 

1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda: 

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 
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3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków udziału. 

4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, liczy się wstecz od dnia,                                

w którym upływa termin składania ofert.  

 

XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 

w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w części XI ust. 1 pkt 3, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w części XI ust. 1 pkt 4, 

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części XI 

ust. 1 pkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

3. Dokumenty, o których mowa w części XI ust. 2 pkt 1, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  
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2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub 

podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

a) zreorganizował personel,  

b) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

c) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził 

wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 

4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

 

XII. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                                  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

XIII. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 
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1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający żąda od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać 

od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

 

XIV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie żąda składania przez wykonawców przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104-106 Pzp. 

 

XV. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty. 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej,                    

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub               

w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania       

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.  

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa                  

w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 

udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych                      

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.                 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2247) i przekazuje się jako załączniki.  

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. powyżej, 

przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w w/w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności i przekazuje się jako załączniki lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (np. w treści „Formularza do 

komunikacji” lub w treści wiadomości e-mail).  

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                           

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania                          

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę,                  

w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia).  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
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odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 

takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 

rozporządzenia).  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi 

unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).  

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).  
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10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).  

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).  

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje 

w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  
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14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).  

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).  

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 

inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).  

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).  

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).  

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 

kontekstu zapisanych informacji.  
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XVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Istotne postanowienia umowy (IPU) w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

XVII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej. 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, 

która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:  

a) Beata Kalemba - e-mail: beskid@beskidzywiec.pl, tel. (33) 860 22 71;  

b) Krzysztof Stoklosa - e-mail: beskid@beskidzywiec.pl, tel. (33) 860 22 71;  

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio 

do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-

b8d9-2a18c1f2976f 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia 

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).  

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

5. Dokumenty postępowania zostaną także udostępnione na stronie internetowej: 

http://www.beskidzywiec.pl 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
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6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 

dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje 

zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. – patrz 

część XVII SWZ.  

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 

„Formularze” w oknie „Formularze do komunikacji”. Za pośrednictwem „Formularzy 

do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 

również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).  

10. W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one 

opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) 

dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu 

(typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz 

zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do 

komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 

zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-

Zamówienia.  

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
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przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę jego zamieszczenia na 

Platformie e-Zamówienia.  

13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 

12 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                

o którym mowa w ust. 12 powyżej.  

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła 

zapytania, Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

16. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                   

i Wykonawcy posługują się oznaczeniem: ZS-46/2023.  

17. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

18. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki 

do jednego formularza).  

19. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia 

określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.  

20. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego 

dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez 

formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce 

„Zgłoś problem”.  

21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację 

Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

beskid@beskidzywiec.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).  
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XVIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 

zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

(nie dotyczy) 

 

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami wskazane w cz. XVII 

SWZ. 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 

XX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.03.2023r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą  jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

XXI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentów zamówienia oraz ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.  

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa.  

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem 

postaci elektronicznej w formacie danych wskazanych w części XV SWZ i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

elektronicznym.  
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5. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 

podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.  

6. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych 

przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy lub 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

7. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie 

zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu 

elektronicznego, zgodnie z ust. 14 niniejszego rozdziału SWZ.  

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany 

„Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.  

8. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory formularzy 

zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące integralną 

część SWZ.  

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej  w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” 

system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów 

elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do 

dodawania plików.  

10. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym 

polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące 

ofertę lub składane wraz z ofertą.  

11. Wykonawca zobowiązany jest, składając ofertę, załączyć do niej na Platformie                             

e-Zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) oświadczenie, o których mowa w cz, XXI ust. 21 pkt. 3) SWZ – załącznik nr 2 do SWZ,  

2) oświadczenie, o których mowa w cz, XXI ust. 21 pkt. 5) SWZ załącznik nr 3 do SWZ 

/jeżeli dotyczy/  
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3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w cz. XXI ust. 21 pkt. 5) SWZ – 

załącznik nr 7 do SWZ /jeżeli dotyczy/, ,  

4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,                     

o którym mowa w cz. XXI ust. 21 pkt. 8) SWZ – załącznik nr 10 do SWZ /jeżeli dotyczy/, 

5)  pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do 

wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub 

przedstawiciel Wykonawcy. 

6) UWAGA: Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1a - FORMULARZ CENOWY, 

który NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ DO OFERTY. Nie podlega on 

uzupełnieniu, jego brak spowoduje ODRZUCENIE OFERTY. Po wypełnieniu 

należy go podpisać zgodnie z wytycznymi w ust.14 niniejszego rozdziału 

SWZ. 

12. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, należy dodać                   

w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzane w języku obcym, przekazuje się wraz                             

z tłumaczeniem na język polski.  

14. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty 

wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być, zgodnie                  

z wyborem Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub 

podmiotu udostępniającego zasoby, opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny), w polu 

„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument                 

z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  
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15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

16. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się                   

w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 

(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

17. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Po upływie terminu składania 

ofert, dodanie oferty, załączników lub wycofanie oferty, nie będzie możliwe.  

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  

19. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.  

20. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu ponosi 

składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

21. Dodatkowe informacje dot. składania załączników do oferty.  

1) Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym                    

w części VI,VII, VIIa i IX, oraz pełnomocnictwo, dokumenty zobowiązań, oświadczenie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym,  

2) Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.  

3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dotyczy także przesłanek wykluczenia z art. 7 

ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
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wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy                               

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,    

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                                 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia do oferty wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby /Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ/ a także 

zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów – Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 7 do SWZ.  

6) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie,                       

o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo, sporządza się                   

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych            

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                            

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 

r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 

66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

8) Oświadczenie składane tylko w przypadku okoliczności, o których mowa na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – Załącznik nr 10 do SWZ (Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia ww. oświadczenia 

odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki 

cywilnej.  
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9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
XXII. Miejsce i termin składania ofert.  

 

SKŁADANIE OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl, 

nie później niż do dnia 20 lutego 2023 r. do godziny 10:00. 

 Uwaga:  

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na                               

Platformę e-Zamówienia, tj. datę i godzinę ujawnioną w Elektronicznym Potwierdzeniu 

Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).  

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1, oferta 

zostanie odrzucona.  

 

 
XXIII. Miejsce i termin otwarcia ofert  

 

OTWARCIE OFERT 
 

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 20 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 na komputerze 

Zamawiającego po pobraniu i odszyfrowaniu udostępnionych przez Platformę e-Zamówienia 

plików złożonych przez Wykonawców.  

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania:  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-

2a18c1f2976f oraz dodatkowo na stronie internetowej:  

http://www.beskidzywiec.pl  

udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).  

 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-

11ed-b8d9-2a18c1f2976f  oraz dodatkowo na stronie internetowej: 

http://www.beskidzywiec.pl  

udostępni informacje o: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
http://www.beskidzywiec.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcfb260c-a90d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
http://www.beskidzywiec.pl/
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

XXIV. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wzór Formularza oferty stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN, niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, oraz podatek VAT naliczony zgodnie               

z obowiązującą stawką na dzień złożenia oferty. 

4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił formularz ofertowy zgodnie ze 

wskazówkami zamawiającego, tzn.: 

a) Cenę ofertową netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

bez zaliczek, bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut 

obcych. 

6. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Zamawiający poprawi w ofercie 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet zamówienia publicznego. 
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9. Zamawiający nie przewiduje fakturowanie częściowego. 

10. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

w okresach identycznych z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD,          

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

XXV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

1.   Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

A. Cena ofertowa brutto – 100% 

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad: 

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:  

A. Cena: 

                                     najniższa oferowana cena  

     liczba punktów = ----------------------------------- x 1 x 100 pkt 

                                     cena badanej oferty. 

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 

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

dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XXVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty                      

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię  i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania  działalności 
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wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                         

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

3) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, określonego powyżej zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1) a). 

 

XXVII.      Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

XXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

8 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.  

 

XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 

wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 

dokumentów. 

A. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia przez wykonawcę 

wizji lokalnej. 
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B. Informacje dotyczące sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje powyższego. 

 

XXXI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                                               

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje 

takie wymagania. 

 Zamawiający nie przewiduje powyższego. 

 

XXXII. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

Zamawiający nie przewiduje powyższego. 

 

XXXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 

121 Pzp. 

1) Na podstawie art. 60 pkt 1 Pzp zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, 

2) Na podstawie art. 121 pkt 1 Pzp zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

 

XXXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXXV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
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Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

 

XXXVII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

 

XXXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej,  
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1;  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o wyniku postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

XXXIX. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 
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2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 

protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, 

stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej                             

z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie                    

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                    

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć 

w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, 

które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia                                      

z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                           

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 

2016/679. 
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10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest  BESKID ŻYWIEC 

Sp. z o. o.,   ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, tel. /33/860-22-71, e-mail: 

beskid@beskidzywiec.pl 

2) pełnomocnikiem d/s ochrony danych osobowych w BESKID ŻYWIEC                                   

Sp. z o. o. jest specjalista ds. ochrony danych osobowych, odo@beskid-

eko.pl,  

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem                           

o udzielenie zamówienia publicznego – „Kompleksowy zakup paliwa 

gazowego.” Oznaczenie sprawy: ZS-46/2023, 

4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

rozporządzenia 2016/679; 

5) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania 

swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

6) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo 

do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 

2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe 
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dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 

2016/679. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z 

rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby 

trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu 

oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie,                      

o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

 

XL. Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść. 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 1a – FORMULARZ CENOWY 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia                                 

z postępowania i warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 

przesłanek wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania 

Załącznik nr 8 – Istotne postanowienia umowy - /IPU/ 
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Załącznik nr 9 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczaniu,                

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
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