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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zwaną dalej ustawą) 

Urbitor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 105/107 

tel. 564000301, email: sekretariat@urbitor.pl 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

pod nazwą: 
 

 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego  typu E obejmująca 

sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 

 
CPV: 09.12.30.00-7; 65.21.00.00-8 

  

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.1  a) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi 

dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów 

zarządzanych przez Urbitor Sp. o.o. b) Przewidywana ilość: 5 punktów poboru gazu - zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do SIWZ. c) Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie 

obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ szacuje się na 

123656  kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. 

W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego 

tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej 

wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w 

żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane 

zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie 

dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

paliwa gazowego w podanej ilości. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, w zakresie do 

± 20% względem ilości określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której 

mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego i tym 

samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o 

którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw paliwa 

gazowego do 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość 

skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia zapotrzebowania 
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na dostawę paliwa gazowego do punktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest 

uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie 

przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w 

określonym przez niego zakresie.  d) Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do 

SIWZ: zał. nr 2 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 1 (Lista obiektów Zamawiającego). 

e)Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. e) 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. 

f)Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, 

że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa 

gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.  

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

1.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz nie stawia 

zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 

1.5.  Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.  

 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

 rozpoczęcie  01.01.2021 

       zakończenie: 31.12.2021 

 

 

 

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

3.1.   Nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

3.2.  Spełniają warunki w zakresie:  

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

- w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; 

albo 

posiadanie aktualnej podpisanej umowy generalnej na świadczenie usług dystrybucji gazu 

ziemnego, 

- w przypadku wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.  

3) Zdolność techniczna lub zawodowa –  Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.  
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3.3. 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 innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.6. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona 

oferta spełniać musi następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 

udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z 

Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą 

występującym jako pełnomocnik. 

 

4.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę: 

4.1.    Składane wraz z ofertą: 

4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3. 

4.1.2. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi  stosunków prawnych. 

4.1.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4.1.5. Oświadczenia: 

- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 4, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5, 

- oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

jako takie nie mogą  być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia 

informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy ).  

4.2.  Wykonawca, w terminie 3  dni  od  dnia  zamieszczenia na  stronie  internetowej  informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  której  

mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4.3.  Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy PZP  składa oświadczenie jaką część zamówienia 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. 

 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

5.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)  na 

adres: sekretariat@urbitor.pl  

mailto:sekretariat@urbitor.pl
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W przypadku korespondencji kierowanej drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

5.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urbitor Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107, 87-

100 Toruń 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY”   adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję drogą elektroniczną. W przypadku 

zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, 

przekazał Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, 

itp.) wskazanego adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie jak wyżej, 

zastępczy adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 

5.4. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

5.5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest pan Krzysztof 

Buława-  k.bulawa@urbitor.pl  i Jolanta Wolańska j.wolanska@wp.pl  

5.6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

5.8.  Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

5.9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej (www.bip.urbitor.pl) 

5.10.  Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 

zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację. 

6.  Okres związania ofertą 

Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

7. Sposób przygotowania oferty 

7.1.  Ofertę  składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 

pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania 

mailto:k.bulawa@urbitor.pl
mailto:j.wolanska@wp.pl
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oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania 

oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7.2.  Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. 

7.3. Oświadczenia  dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  Pozostałe  dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 

7.5.   Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

7.6.   Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

7.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

7.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone. 

7.9. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urbitor Sp. z o., ul. Chrobrego 105/107, 87-

100 Toruń 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest możliwy pod adresem-

email: iod@urbitor.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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6. 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; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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. 

 

 

8. Termin i miejsce składania ofert 

8.1. Oferty należy składać do dnia  05.10.2020 r. do godziny 10:00 w Urbitor Sp. z o.o., 87 - 100 Toruń, 

ul. Chrobrego 105/107– sekretariat 

    8.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę która została złożona po terminie. 

 

9. Opakowanie i oznakowanie ofert 

9.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana: 

 

Urbitor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń oraz oznaczona: 

 

DS/ZP03/2020 oferta w przetargu nieograniczonym pn. 
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Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję 

gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 

 

Nie otwierać przed dniem 05.10.2020 r. godz. 10:00 

 

10. Sposób potwierdzenia złożenia ofert 

10.1. Oferta złożona w Urbitor Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń- sekretariat, zostanie 

potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia. 

10.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich 

dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 8.1 niniejszej specyfikacji. 

 

11. Wycofanie i zmiana ofert 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o 

wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez wykonawcę. 

Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. 

W przypadku zmiany oferty wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę. 

 

12. Otwarcie ofert 

12.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godzinie 10.05   w siedzibie Urbitor Sp. 

z o.o., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń- pokój nr 8. 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty. 

12.4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

13. Sposób obliczenia ceny oferty 

13.1. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

uwzględniającą podatek VAT i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

13.2. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia  

oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 

14. Kryteria oceny złożonych ofert –  

Kryteria oceny złożonych ofert-   

a) cena oferty – waga 100 %, 

 

 

Sposób oceny ofert 

1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie 

w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert 

niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

2 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 

3 Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru: 

 

1) Cena:            

Waga: 100%     

Gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach :   

   

  

 

 

                      najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 

            X1=    ……………………………………       x 100 x znaczenie kryterium tj. 100 % 

                               cena oferty badanej 

 

Łączna ocena złożonej oferty:           

W = X1  

W - wynik punktowy dla złożonej oferty       

X1  - ilość punktów uzyskanych dla kryterium 1,   
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15. Wybór oferty 

15.1.Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania drogą 

elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty. 

15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 1,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 

tylko jedna oferta. 

 

16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

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

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.2. Zamawiający udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy na stronie 

internetowej. 

 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia 

- wyboru najkorzystniejszej oferty 

17.2. Odwołanie powinno: 

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy, 

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

- określać żądanie oraz 

 - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

17.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

17.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji 

w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.  

17.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.5 i 21.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 

liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

17.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. 

Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

17.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 

Prezesa KIO. 

21.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.  

21.10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 
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22. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 ze zm.). 

 

 

 

Załączniki:  

 

1. Lista obiektów zamawiającego 

2. Istotne postanowienia umowy 

3. Formularz oferty 

4. Oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy 

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

7. Pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


