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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Suchożebry,
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woj. mazowieckie,
tel. / faks (025) 631 45 15,
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II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Ustawą.
Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem procedury
określonej w art. 24aa Ustawy.










Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego
wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy Suchożebry dla obiektów wskazanych
w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie odbywać się na podstawie umowy
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania
lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z
późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie.
Gmina Suchożebry zawrze umowę wynikającą z niniejszego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie
kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy
Suchożebry”.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.
3.3 Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.12.2018r. do 31.12.2020r.
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wynosi 2 338 495 kWh*. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia składają się:
opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata
dystrybucyjna zmienna.


Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert, i w żadnym
wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w
podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania
przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości gazu

3.4 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw
gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie
świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego.
3.5 Zamawiający oświadcza, że nie jest Pośredniczącym podmiotem gazowym (w rozumieniu
ustawy o podatku akcyzowym).
IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV 09123000-7
Kod CPV 65200000-5

– gaz ziemny
– przesył gazu i podobne usługi

V. Termin wykonania zamówienia
5.1 Do obiektów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ od 01.12.2018 r. do 31.12.2020 r.
5.2 Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do
31.12.2020 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie
której dotychczas Zamawiający kupował gaz ziemny oraz skutecznym przeprowadzeniu
procesu zmiany sprzedawcy u OSD.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
obligatoryjnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1223 Ustawy oraz fakultatywnych przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1
Ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa;
- w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej OSD
– aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
- w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
OSD – posiada aktualną podpisaną umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze,
na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
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Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwie dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości
nie mniejszej niż 0,7 GWh w skali roku dla odbiorcy.
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
6.3 Ocena, czy wykonawca spełnia ww. warunki zostanie dokonana na podstawie złożonych
przez wykonawcę oświadczeń.
6.4 Zamawiający odrzuca ofertę, wobec której zaistnieją okoliczności o których mowa według
art. 89 ust. 1 ustawy.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
7.1 Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy, w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy
Zamawiający żąda oświadczenia informującego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
od udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ
7.2 Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 2) Ustawy, w celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia informującego, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ
7.3 Stosownie do art. 24aa ust.1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) w zakresie braku podstaw do wykluczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne oraz aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej OSD lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym
znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców
niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej; bądź dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane (np. wg załącznika nr 9 do
SIWZ), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert.
7.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4 ppkt. 1 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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2) Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5 ppkt. 1a) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym
mowa w pkt 7.5 ppkt. 1b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt. 7.5 ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt. 7.5 ppkt. 2) stosuje się.
7.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w pkt. 7.1 i 7.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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.
7.7 Zamawiający żąda od podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, aby
każdy z nich złożył dokumenty określone w pkt. 7.4 ppkt 1. Pozostałe dokumenty mogą
być złożone wspólnie dla wszystkich podmiotów
7.8 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach
w „Oświadczeniu”, o którym mowa w pkt. 7.1 i 7.2.
7.9 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby -warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w „Oświadczeniu”, o którym mowa w pkt. 7.1 i 7.2.
Uwaga:
 Dokumenty składane w języku obcym muszą byś złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych
w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie
 Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie
dokumentów które każdego z nich dotyczą.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami
8.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Gmina Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry,
lub na adres e-mail: zamowieniapubliczne@suchozebry.pl
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Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
8.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- Marta Sikorska – stanowisko ds. zamówień publicznych
tel./faks
25 631-45-15, wew. 41
w terminach pon. - pt., w godz. 8.00 - 15.00
8.3 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną jest: jak w pkt. 8.2.
8.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z zachowaniem art. 38 Ustawy.
8.6 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O
modyfikacjach SIWZ oraz przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne
dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający powiadomi
Wykonawców zgodnie z art. 38 Ustawy.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą
10.1 Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
10.2 Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.
10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
11.1 Wykonawca sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
11.2 Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty oraz wypełnione załączniki
wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty winny być
sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami
(załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Oferta oraz
wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
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Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
11.3 Oferta Wykonawcy powinna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) formularz cenowy (załącznik nr 3),
c) wypełnione i podpisane oświadczenia (załączniki nr 4 i 5),
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
11.4 UWAGA:
Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa z art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert) są
zobowiązani przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku
wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie
składa każdy z nich.
11.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, i pod rygorem nieważności
wymaga formy pisemnej. Powinna być napisana trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub
podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki przekreślenia,
dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym razie
nie będą uwzględnione.
11.6 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako partner konsorcjum.
11.7 Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego
w załączonym do oferty pełnomocnictwie.
11.8 Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „Wykonawca” należy wpisać dane
wszystkich Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie.
11.9 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być trwale spięte.
11.10 W przypadku gdyby informacje składane w trakcie postępowania stanowiły tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
informacji nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania. Strony
zawierające informacje o których mowa w zdaniu poprzednim winny być wydzielone oraz
ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Zamawiający przypomina, że Wykonawca nie może zastrzec jako
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa informacji jawnych z mocy prawa.
11.11 Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego i zaopatrzone napisem:
Gmina Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry
Oferta na zamówienie publiczne pn. „Wykonanie kompleksowej dostawy gazu
ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy Suchożebry”
Nie otwierać do dnia 30.10.2018 r. do godz. 11:15”
11.12 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub
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wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do
oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio
wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
11.13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. :
Urząd Gminy Suchożebry ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry
Sekretariat do dnia 30.10.2018 r. do godz. 11:00
12.2 Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej
dnia 30.10.2018 r. o godz. 11:15
12.3 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia protestu.
12.4 Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). Do oferty
należy dołączyć formularz cenowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
13.2 Cenę oferty (brutto) oblicza się z zastosowaniem szacowanej ilości paliwa gazowego
(kWh), liczby miesięcy w okresie zamówienia, w przypadku grup taryfowych z
oznaczeniami od W-5 do W-13 również wartości mocy umownej i liczby dni (dane zawarte
w Załączniku nr 1 do SIWZ), cen jednostkowych netto za 1 kWh gazu ziemnego i stawek
opłat abonamentowych (wskazanych przez Wykonawców), stawek opłaty stałej i
zmiennej, wynikających z Taryfy OSD oraz stawki podatku VAT.
13.3 W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca
przedstawi cenę brutto oferty, wyliczoną w oparciu o Formularz cenowy Załącznik nr 3
do SIWZ.
13.4 Ceny oferty (netto i brutto) zawarte w Formularzu cenowym Załącznik nr 3 do SIWZ, o
którym mowa powyżej, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
13.5 Ceny jednostkowe za gaz (gr/kWh) zawarte w Formularzu cenowym Załącznik nr 3 do
SIWZ, o którym mowa powyżej, muszą być wyrażone w groszach polskich z dokładnością
do trzech miejsc po przecinku. Ceny abonamentu (zł/mc) muszą być wyrażone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.6 Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13.7 Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu
składania oferty.
13.8 Ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą
podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego
podatkiem akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować
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Zamawiającego o zmianie podatku akcyzowego oraz o jego wysokości. Dla części zużycia
zwolnionej z akcyzy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie. Zamawiający w
Załączniku nr 1 do SIWZ podaje w przypadku, których punktów poboru zużycie
opodatkowane jest akcyzą.
13.9 Cena oferty winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z
wykonaniem zamówienia (w tym koszty bilansowania handlowego i koszt białych
certyfikatów), za wyjątkiem ewentualnych opłat za przekroczenie mocy umownej, opłat z
tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innych dodatkowych opłat ustalonych w Taryfie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, które obowiązują zarówno wszystkich Wykonawców jak i
Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
13.10 W Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
wskazano w przypadku których punktów poboru zużycie opodatkowane jest akcyzą
(1,28 zł/1GJ).
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1 Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane
w § 38–43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1158 z późn. zm.) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena oferty - 100 %
Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100.
Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzie liczona ilorazem ceny najniższej
do analizowanej pomnożonej przez 100. Otrzymana ilość punktów zostanie pomnożona
przez wagę kryterium.
według formuły:
C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt.,
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta cena badanej oferty
14.2 Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą pod względem ceny, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.
XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
15.1 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w Ustawie i spełnia wymagania określone w przedmiotowej specyfikacji oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą według przyjętego kryterium oceny ofert.
15.2 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów o których mowa w pkt 7.4 i 7.5
niniejszej specyfikacji.
15.3 Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty zgodnie z wymogami i na zasadach określonych w art. 92 Ustawy.
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15.4 Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 94
ust. 1 pkt 2 Ustawy - 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, nie później niż przed upływem terminu związania
ofertą , z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a Ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
15.5 Zamawiający na piśmie wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
15.6 Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania
umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako
uchylenie się od zawarcia umowy.
15.7 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.8 W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współprace tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
15.9 Jeżeli Wykonawca, w dniu podpisania umowy nie przedstawi dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, Zamawiający będzie traktował ten fakt jako
uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy.
15.10 Obowiązująca umowa kompleksowa zostanie wypowiedziana i zawarte zostaną nowe
Umowy kompleksowe dostawy gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
17.1 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który
spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem załączonych do niniejszej
SIWZ Istotnych postanowień Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), na podstawie złożonej
oferty Wykonawcy.
17.2 Gmina Suchożebry zawrze umowę wynikającą z niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
17.3 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki
zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1 Ustawy Pzp):
1) zmiany osób reprezentujących strony, Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie
o tych zmianach,
2) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu
11

3)

4)

5)

6)

ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za
dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze
nie wykonano,
zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty
zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen
i opłat,
zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się
lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub
jego modernizacji,
ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą
podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu
ziemnego podatkiem akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany na piśmie
poinformować Zamawiającego o zmianie podatku akcyzowego oraz o jego wysokości.
Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie,
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę
zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian
o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana
wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w
formie aneksu do Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego, który obowiązywał
będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną
zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku zmiany o której
mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie naliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany o której
mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku
zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzez Zamawiającego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
XIX. Adres poczty elektronicznej, adres
porozumiewania się drogą elektroniczna.

strony

internetowej

niezbędny

do

19.1 Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchozebry.pl
19.2 Adres strony internetowej: www.bip.suchozebry.pl
19.3 Wykonawcy zobowiązani są do poinformowania Zamawiającego czy wyrażają zgodę
na porozumiewanie się drogą elektroniczną. Stosowne oświadczenie znajduje się w
formularzu oferty. Przy czym przesłanie przez Wykonawcę do Zamawiającego
korespondencji drogą elektroniczną będzie traktowane jako wyrażenie przez Wykonawcę
zgody na porozumiewanie się drogą elektroniczną.
19.4 W przypadku wyrażenia zgody na porozumiewanie się drogą elektroniczną Wykonawca
zobowiązany jest:
- podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysyłana korespondencja,
- odbierać min. raz dziennie (w dniach pon-pt) pocztę elektroniczną,
- niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania dokumentów przesłanych pocztą
elektroniczną,
- niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w przypadku nieczytelności lub
niekompletności otrzymanych dokumentów. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę
uwag co do czytelności i kompletności dokumentów przesłanych droga
elektroniczną będzie traktowane jako skuteczne doręczenie pełnej treści
przesłanych dokumentów.
19.5 W przypadku wyrażenia przez Wykonawcę zgody na porozumiewanie się drogą
elektroniczną Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez
Wykonawcę pism przesłanych drogą elektroniczną, jeśli nieotrzymanie korespondencji
nastąpi z winy Wykonawcy np. nie sprawdzanie przez Wykonawcę poczty elektronicznej,
usuwanie nie przeczytanych wiadomości itp.
XX. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych, na stronie www.bip.suchozebry.pl, w siedzibie Zamawiającego oraz
Wykonawcom, którzy brali udział w postepowaniu.
XXI. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Nie dotyczy.
XXXIII. Postanowienia końcowe
33.1 Zasady udostępniania dokumentów:
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
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udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania.
33.2 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
33.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchożebry,
ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, tel.: (25) 25 631 45 15;
 z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchożebry można
kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na
potrzeby Gminy Suchożebry”, nr GIK.271.24.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
-
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______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 1.1 - Zużycie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 6.1 - Pełnomocnictwo
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 9 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.
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