Dokumenty przetargowe na:
Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E
obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy
Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Rodzaj zamówienia:
Dostawa
Lokalizacja:
Nowy Targ
Zamawiający:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie
z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
Zawartość dokumentacji:
Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Formularz oferty.
2. Zestawienie zbiorcze dla jednostek Gminy Miasto Nowy Targ .
3. Formularz oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
5. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
wart. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego.
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Specyfikacja warunków zamówienia
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych określonych
na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych
Nasz znak ZP.271.14.2022
Nowy Targ 10.05.2022r.
I. Nazwa i adres zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia.
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
www.nowytarg.pl
email: umnt@um.nowytarg.pl
numer telefonu: 18 26 11 200
adres strony internetowej prowadzonego postępowania strony internetowej oraz na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy
zamawiającym a wykonawcami oraz składnia ofert)
zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej
dalej ustawą, na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E
obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie
od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy
Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
1A. Część I zamówienia – dostawy objęte Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych.
Przedmiot główny:
CPV 09123000-7 gaz ziemny
Przedmiot pomocniczy:
CPV 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi,
CPV 65210000-8 przesył gazu.
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1B. Część II zamówienia – pozostałe dostawy.
Przedmiot główny:
CPV 09123000-7 gaz ziemny
Przedmiot pomocniczy:
CPV 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi,
CPV 65210000-8 przesył gazu.
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości:
a) dla I części zamówienia około 752 518,00 kWh,
b) dla II części zamówienia około 249 291,00 kWh
2/ szacunkowe zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy gazowe
dla poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyka gazowa zostały wskazane
w zestawieniu, które będzie stanowić załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.
3/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a
następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do
zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie
realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w
obiekcie, zgodnie ze wskazaniami liczników,
4/ ilość punktów poboru gazu może ulec zmianie, zmiany będą wprowadzane w formie
aneksu do umowy.
4/ dostarczany przez wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone
w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. 2021r.
poz. 716 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych
związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami,
6/ zamawiający posiada obecnie zawarte umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego
zgodnie z zestawieniem załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany
sprzedawcy,
8/ zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
zamawiającego zawartej umowy sprzedaży gazu do OSD oraz wykonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD,
9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do złożenia wniosku o zmianę mocy
umownej,
10/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu faktury, ze
wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia gazu i dostarczenia jej na adres
korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),
11/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się
na nie mniej niż 14 dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie
automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,
12/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się
stosowanie rat planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny
jednostkowej wynikającej z oferty wykonawcy,
13/ zamawiający dla taryfy W-2.1 dopuszcza możliwość rozliczania poprzez dwumiesięczne
faktury prognozowe,
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14/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania
umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku
akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej
z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług VAT.
16/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C Oddział
w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów) na świadczenie usług dystrybucyjnych na
obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
3. Istotne postanowienia umowy:
1/ zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę
pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
wybrany wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia
rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego,
2/ Urząd Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie przetargowe, natomiast umowy zostaną podpisane oddzielnie przez każdą
jednostkę Gminy Miasto Nowy Targ,
3/ dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 roku do dnia 31.12.2022
roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi również nie
wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dotyczących
dostarczania paliwa gazowego oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy,
4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
5/ wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
6/ zamawiający informuje, iż akcyza na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2022, poz. 143) będzie płacona lub odbiorca będzie zwolniony na
podstawie oświadczeń złożonych przez odbiorcę gazu,
8/ w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm..) i Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2019r. Poz. 1145)
III. Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1/ część I zamówienia – dostawy objęte Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych.
2/ część II zamówienia – pozostałe dostawy.
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IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia wskazanych powyżej
zamówień.
V. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu
wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje w niniejszym postępowaniu konieczności odbycia
wizji lokalnej i sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
VI. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,
jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy
Pzp.
VII. Termin wykonania zamówienia.
1/ rozpoczęcie – 1 lipca 2022 r.
dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 roku, z zastrzeżeniem, że
rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy,
2/ zakończenie – 31 grudnia 2022r.
VIII. Informacja o warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z powodów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6:
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,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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,
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,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
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
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cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. 2021 poz. 1745),
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,
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
– 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;
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;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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 do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
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.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z powodów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp., którzy spełniają warunki
o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp na poziomie wymaganym przez zamawiającego
zgodnie z opisem poniżej.
2a O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z powodów, o których mowa w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. 2021r. poz. 716 z późn. zm.) na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym obejmująca wszystkie taryfy objęte
zamówieniem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp 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. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
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IX. „Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4

ustawy Pzp, w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy
Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 1 i 4 ustawy Pzp:
a) 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, 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,
b) 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.
3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw
określonych w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie
przeciwdziałania
wspieraniu
agresji
na
Ukrainę
oraz
służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana według formuły
„spełnia – nie spełnia”.
X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale X ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
UWAGA
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą w ofercie oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
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1/ aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione 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 przed terminem składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności,
3/ 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 opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności,
4/ 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 Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5/ oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 2021r. poz. 275), 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 /wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do
SWZ/,
6/ oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
/wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SWZ /,
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 stawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale X ust. 3 pkt 2-6.
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X a. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
Nie dotyczy
12. Inne wymagane przez zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zdolności technicznej i zawodowej.
XI. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 2, 3 i 4 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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.
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Przepis ust. 2 stosuje się.
XII. 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 niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.
Wszelką
korespondencję
związaną
z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed
10

upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452 - dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa
niezbędne
wymagania
sprzętowo
aplikacyjne
umożliwiające
pracę
na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie UTF8,
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący,
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b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana
przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
13. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się
w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .xlsx .jpg (.jpeg).
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
14. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: .zip ; 7Z.
15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających
się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
18. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
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19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast
SHA1.
21. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
22. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
23. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub
niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, na adres umnt@um.nowytarg.pl, z zastrzeżeniem że ofertę
(w szczególności formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie
za pośrednictwem Platformy zakupowej.
24. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
XIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69

Nie dotyczy.
XIV. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia wyjaśnień
specyfikacji warunków zamówienia/ są:
1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
mgr inż. Krzysztof Iskra,
2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych
mgr inż. Krzysztof Iskra.
XV. Materiały udostępniane w postępowaniu.
Specyfikację warunków zamówienia udostępnia się poprzez stronę internetową
zamawiającego www.nowytarg.pl na stronie internetowej Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg oraz bezpośrednio na stronie internetowej
Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.
XVI. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
1/ dla części I - 2 000,00 zł
2/ dla części II - 2 500,00 zł
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wykonawcy składający ofertę w części I i II zobowiązani są wpłacić wadium w odpowiedniej
kwocie dla każdej części zamówienia dla której mają zamiar złożyć ofertę.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 08124015741111000007897577.
4. Kserokopię wpłaty zaleca się dołączyć do oferty.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2
pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.
do dnia 25 maja 2022r., do godz. 09.30.
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie
termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert.
7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp.
XVII. Zwrot i utrata wadium.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
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4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust.
1 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest
wymagana),
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
XVIII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania, przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany
ofertą do dnia 23 czerwca 2022r.
XIX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem
w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku
zamówień o wartości niższej od progów unijnych oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki
dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na
dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2
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Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do
podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
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10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony,
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez
innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SWZ),
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wymienione w
rozdziale X ust. 1 SWZ),
3) wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli na zasoby takiego
podmiotu powołuje się wykonawca,
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
14. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego.
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod
warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez
zamawiającego.
15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
16. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
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3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4/ pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5 oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty
podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych wykonawców
XX. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert.
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg do dnia
25 maja 2022r do godz. 09:30.
2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu
25 maja 2022r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie
przycisku „Odszyfruj oferty”.
W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty (bez akcyzy) związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług, oraz wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
2. Akcyza, na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022
poz.143) będzie płacona lub odbiorca będzie zwolniony na podstawie oświadczeń złożonych
przez odbiorcę gazu.
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3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
4.Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
5. W formularzu oferty wykonawca określi cenę brutto za dostawę paliwa gazowego
i świadczenie usług dystrybucji gazu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym
w załączniku nr 2 wg szacunkowego poboru gazu w okresie objętym zamówieniem.
Cena ta stanowi jedynie podstawę oceny ofert w kryterium cena.
6. Stawka podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, z wyjątkiem:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio
do stawki podatku,
2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego,
3) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy
opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
7. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności przyjmuję się
kwotę podaną słownie.
XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad:
1. Cena

- 100 %

1/Kryterium cena.
W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak
najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba
zdobytych (C) =
punktów

Cn
----------- x 100 pkt x waga kryterium 100%
Cb

Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej,
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100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
XXIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
XXV. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1.Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom oraz udostępnione na
stronie internetowej.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XXVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy zawarto w Rozdziale II ust. 3 a warunki zmiany umowy
zostały określone poniżej.
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych
dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących
okoliczności:
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1/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących
firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody
zamawiającego,
3. Cena podana przez wykonawcę może ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio
do stawki podatku,
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego,
c) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy
opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy
Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy,
b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
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.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu IX ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XXVIII. Unieważnienie postępowania.
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek
o których mowa w art. 255 ustawy Pzp.
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XXIX. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji warunków zamówienia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji warunków
zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem
akceptującym o decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po
zatwierdzeniu wyników postępowania.
XXX. Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art 261 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315
ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp..
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
9. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy - Kodeks cywilny.
XXXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
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 „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z art. 19 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do
protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
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17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

..................................................…
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załącznik nr 1 do SWZ
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa/Firma................................................................................................................................
Adres/Siedziba.............................................................................................................................
Nr telefonu/faks/ ……………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej...........................................................................………………….
nr NIP...........................................................................................................................................
nr REGON...................................................................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą*
□ mikro
□ małym
*- zaznaczyć właściwe

□ średnim

Uwaga:
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2/ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
USTAWA z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162)

Osoba upoważniona do kontaktów: .......................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię ...................................................................................................
Telefon ...................................................... faks .................................................

O FE R TA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na kompleksową dostawę
gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu
do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
podejmuję się wykonania zamówienia w pełnym zakresie.
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1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem I części zamówienia – dostawy
objęte Ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych za cenę
w wysokości…………………………...............................................…...................zł brutto
(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………
w tym obowiązujący podatek VAT.
Cena ta wynika z poniższego zestawienia:
Grupa
taryfow
a

Ilość
punktó
w
poboru

1

2

W-5.1

W-4

W-3.6

Opłaty

Ilość jednostek
w okresie 6
miesięcy

Cena
jednostkowa
netto
(PLN)

Wartość netto
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)

3

4

5

6
(4x5)

7
(6 + VAT)

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

516 100 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

12

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/(kWh/h)]

2 450 880 kWh/h

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

2 450 880 kWh

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

177 240 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

24

Opłata dystrybucyjna
stała
[zł/m-c]

24

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

177 240 kWh

Opłata za paliwo
gazowe [zł/kWh]

48 125 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

18

2

4

3

26

W-2.1

1

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/m-c]

18

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

48 125 kWh

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

11 053 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
stała
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

11 053 kWh

Łącznie kwota
Uwaga:
- Ceny jednostkowe należy podać w formie cyfrowej z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku, pozostałe ceny – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- Ilość jednostek w okresie 6 miesięcy opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryfy W-5
wyliczono mnożąc moc zamówiona (555 kWh/h) razy ilość godzin (24 h) razy ilość dni
(184 dni).
- Cena jednostkowa paliwa gazowego oraz łączna wartość zamówienia nie zawiera
podatku akcyzowego.
- Przy przeliczeniu wartości zamówienia w formularzu ofertowym należy zastosować
stawkę 23% VAT.

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem II części zamówienia – pozostałe
dostawy za cenę
w wysokości…………………………...............................................…...................zł brutto
(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………
w tym obowiązujący podatek VAT.
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Cena ta wynika z poniższego zestawienia:
Grupa
taryfow
a

Ilość
punktó
w
poboru

1

2

W-5.1

W-4

W-3.6

Opłaty

Ilość jednostek
w okresie 6
miesięcy

Cena
jednostkowa
netto
(PLN)

Wartość netto
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)

3

4

5

6
(4x5)

7
(6 + VAT)

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

153 368 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

60

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/(kWh/h)]

1 576 512 kWh/h

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

153 368 kWh

Opłata za paliwo
gazowe
[zł/kWh]

83 386 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
stała
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

83 386 kWh

Opłata za paliwo
gazowe [zł/kWh]

12 537 kWh

Opłata abonamentowa
[zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
stała [zł/m-c]

6

Opłata dystrybucyjna
zmienna [zł/kWh]

12 537 kWh

2

1

1

Łącznie kwota
Uwaga:
- Ceny jednostkowe należy podać w formie cyfrowej z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku, pozostałe ceny – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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- Ilość jednostek w okresie 6 miesięcy opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryfy W-5
wyliczono mnożąc moc zamówiona (357 kWh/h) razy ilość godzin (24 h) razy ilość dni
(184 dni).
- Cena jednostkowa paliwa gazowego oraz łączna wartość zamówienia nie zawiera
podatku akcyzowego.
- Przy przeliczeniu wartości zamówienia w formularzu ofertowym należy zastosować
stawkę 23% VAT.
3. Wszystkie kluczowe dostawy objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam.
4. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:
1/ rozpoczęcie – 1 lipca 2022r.
2/ zakończenie – 31 grudnia 2022 r.
5. Oświadczam, że posiadam podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania
gazu ziemnego.
6. Przyjmuję zapisy specyfikacji warunków zamówienia bez zastrzeżeń.
7. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, których mowa w rozdziale SWZ
będę /nie będę/ polegał na zasobach innych podmiotów (Niepotrzebne skreślić.) w zakresie
zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania drogą elektroniczną, wszelkich
oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli
zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.
10. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2022, poz. 931).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022, poz. 931) do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru,
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich
wartość bez kwoty podatku.
11. Oferta zawiera informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, które zostały
odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zapisem Rozdziału XIX ust. 6 SWZ
□ tak
□ nie
*-odpowiednie zaznaczyć
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12. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ .......................................................…
podpis elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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Załącznik nr 3
Zamawiający:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

………………………………
………………………………
(imię,

nazwisko,

stanowisko/podstawa

do

reprezentacji )

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące:
1. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa
w Rozdziale VII ust 2 SWZ
Oraz
2. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust 1
pkt 1 -6 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp oraz art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) wypełnione
i podpisane odpowiednio przez:
a) wykonawcę albo
b) jednego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) albo
c) podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę
gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję
gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia
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2022r. prowadzonego przez Gminę Miasto Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywa 1, 34400 Nowy Targ oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Rozdziale VIII ust 3 SWZ (wpisać odpowiedni punkt SWZ w przypadku
wypełniania przez wspólników konsorcjum i podmioty, na zasoby których powołuje się wykonawca
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

2.1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.
2.2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które zamawiający wskazał
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.
2.3 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 2 ust. 1
i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 835).
2.4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w
zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
……………………………………………………………...…..
Dokumenty, które zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 274 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych dostępne są:
1/ …………………………………………………………………………….
2/……………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………………
(miejscowość), dnia
…………………………………….
podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby (osób)
upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum;
c) podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
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załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie
dotyczące grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na kompleksową dostawę gazu ziemnego
wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do
jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.
Nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy
1) nie należy do grupy kapitałowej*,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021, poz. 275),
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
2) należy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021, poz. 275),
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
-…………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………….

*Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
Data:...............................…

........................................................................................
podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty
uprawnionej do reprezentacji wykonawcy
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osoby

Załącznik nr 5 do SWZ
(nazwa Wykonawcy)
…………………………………………
………………………………………..,
………………………………………...

OŚWIADCZENIE
O aktualności informacji zawartej w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1
ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową
dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz
dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do
31 grudnia 2022r. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
W art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 1, oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy są nadal aktualne.

Data:...............................…

.......................................................................................
podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby
uprawnionej do reprezentacji wykonawcy
___________________________________________________________________________
Dokumentu tego nie składa się razem z ofertą. Dokument składany jest na wezwanie zamawiającego jedynie przez
wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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