
ZP.271.2.9.2021 – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów położonych w Mysłowicach przy ul. 

Katowickiej 9a, Kościelnej 5, Oświęcimskiej 66, Powstańców 15, Powstańców 21a w latach 2021 - 2022 

str. 1  

  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

DLA ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO W POSTACI GAZU 
ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DOOBIEKTÓW POŁOŻONYCH W MYSŁOWICACH PRZY UL. 

KATOWICKIEJ 9A, KOŚCIELNEJ 5, OŚWIĘCIMSKIEJ 66, POWSTAŃCÓW 15, POWSTAŃCÓW 21A W 
LATACH 2021 - 2022 

Znak postępowania: ZP.271.2.9.2021 

Mysłowice, dnia 1 września 2021 r. 

 

 

 

............................................................. 
Zatwierdzam wraz z załącznikami 
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ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczeń wykonawcy   
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 

ul. Partyzantów 21 

41-400 Mysłowice  

Strona  internetowa,  na  której  zamawiający  udostępnia dokumentację postępowania: 
http://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z przeprowadzeniem negocjacji, o którym 
mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” lub “Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu: 
1) miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,   
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz  
3) poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl  

4. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (z 2021 r. poz. 1129  ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

5. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego o parametrach 
zgodnych z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. 
zm.), do instalacji gazowych w obiektach zarządzanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w 
Mysłowicach znajdujących się w Mysłowicach przy: 

1) ul. Katowickiej 9a 
a. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, 

symbol E 
b. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek 

wielorodzinny, adres: Mysłowice, ul. Katowicka 9a nr działki: 1496/37, 
1374/437,1499/437,1498/436,1497/436 

c. Cel wykorzystania paliwa gazowego: Ogrzewanie pomieszczeń 
d. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej: 

 
e. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego: 

 
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego: 

http://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:mzgk@mzgk.myslowice.pl
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f. Moc przyłączeniowa: 13 [m3 /h]  
g. Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:  

− minimalne: 1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa]  
h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:  

− minimalne:1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa] 
i. Rodzaj gazociągu: Gazociąg niskiego ciśnienia 
j. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza: Liczba przyłączy: 1 szt.   

 
k. Typ gazomierza:  

− Gazomierz miechowy G10 - 1 szt., rozstaw króćców: R280, 

− rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 szt., 

− Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001÷4010. 
2) ul. Kościelnej 5, 

a. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, 
symbol E 

b. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek 
wielorodzinny, adres: ul. Kościelna 5, nr działki: 1468/96 

c. Cel wykorzystania paliwa gazowego: Ogrzewanie pomieszczeń 
d. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej: 

 
e. Moc przyłączeniowa: 6 [m3 /h]  
f. Szacowany roczny odbiór paliwa gazowego: 10 000 [m3 /rok] 
g. Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:  

− minimalne: 1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa]  
h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:  

− minimalne:1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa] 
i. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 szt. 

 
3) ul. Oświęcimskiej 66, 

a. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, 
symbol E 

b. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek 
wielorodzinny, adres: ul. Oświęcimska 66, nr działki: 1468/96 

c. Cel wykorzystania paliwa gazowego: Ogrzewanie pomieszczeń 
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d. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej: 

 
e. Moc przyłączeniowa: 6 [m3 /h]  
f. Szacowany roczny odbiór paliwa gazowego: 10 000 [m3 /rok] 
g. Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:  

− minimalne: 1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa]  
h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:  

− minimalne:1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa] 
i. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 szt. 

 
4) ul. Powstańców 15, 

 
a. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, 

symbol E 
b. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek 

wielorodzinny, adres: ul.Powstańców 15, nr działki: 1195/107 
c. Cel wykorzystania paliwa gazowego: Ogrzewanie pomieszczeń 
d. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej: 

 
e. Moc przyłączeniowa: 8 [m3 /h]  
f. Szacowany roczny odbiór paliwa gazowego: 10 000 [m3 /rok] 
g. Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:  

− minimalne: 1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa]  
h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:  

− minimalne:1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa] 
i. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 - 1 szt. 

 
5) ul. Powstańców 21a. 

a. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, 
symbol E 

b. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek 
wielorodzinny, adres: ul. Powstańców 15, nr działki: 1115/105 

c. Cel wykorzystania paliwa gazowego: Ogrzewanie pomieszczeń 
d. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej: 

 
e. Moc przyłączeniowa: 6 [m3 /h]  
f. Szacowany roczny odbiór paliwa gazowego: 10 000 [m3 /rok] 
g. Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:  
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− minimalne: 1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa]  
h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:  

− minimalne:1,60 [kPa]  

− maksymalne: 2,50 [kPa] 
i. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 szt. 

 
2. Szacowany roczny odbiór paliwa we wszystkich obiektach: 

lp obiekt 

 

szacowany odbiór paliwa 

gazowego w ciągu roku 

[m3/rok] 

Szacowany 

miesięczny 

odbiór paliwa 

[m3/miesiąc] 

Szacowany 

odbiór paliwa w 

okresie 2021-

2022 [m3] 

szacowany 

odbiór paliwa 

gazowego 

rocznie 

[kWh/rok] 

Szacowany 

miesięczny 

odbiór paliwa 

[kWh] 

Szacowany 

odbiór paliwa w 

okresie 2021 - 

2022[kWh] 

1 Katowicka 9a 20000 1670 25050 219 440 18 287 274 300 

2 Kościelna 5 10000 835 12525 109 720 9 143 137 150 

3 Oświęcimska 66 10000 835 12525 109 720 9 143 137 150 

4 Powstańców 15 10000 835 12525 109 720 9 143 137 150 

5 Powstańców 21a 10000 835 12525 109 720 9 143 137 150 

W sumie: 60000 5010 75150 658 320 54 860 822 900 

 
 

Kody Przedmiotu Zamówienia według CPV: 
65200000-5 – Przesył gazu i podobne usługi 
65210000-8 – Przesył gazu 
09120000-6 – Paliwa gazowe 
09123000-7 – Gaz ziemny 
 
Wymagania jakościowe: 
Dostarczane paliwo musi spełniać standardy techniczne zgodne z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), aktów wykonawczych oraz 
Polskich Norm. 
Standardy jakościowe gazu ziemnego wysokometanowego E winny być zgodne z Rozdziałem 8 
“Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania 
reklamacji” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.) 
   

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych. 
4. Zamawiający będzie nieodpłatnie korzystać z możliwości śledzenia danych z przelicznika.  
5. Granica własności sieci określona jest w warunkach przyłączenia do sieci gazowej.  
6. Dostarczenie paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie kompleksowej umowy dostarczania 

paliwa gazowego, na warunkach określonych w ustawie Prawo Energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz 
przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.  

7. Rozliczenie kosztów dostarczonego paliwa gazowego w okresie obowiązywania kompleksowej umowy 
nastąpi według ceny ofertowej, a w przypadku obniżenia cen w taryfie dostawcy, według ceny niższej. 

8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku, jeżeli w opisywanym przedmiocie 
zamówienia stosuje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Każdorazowo, gdy 
wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
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9. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami 
opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy. 

10. Dodatkowo zamawiający informuje, że:  
a) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;  
b) rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych;  
c) nie przewiduje dokonywania zaliczek;  
d) nie przewiduje aukcji elektronicznej;  
e) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;  
f) nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
g) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;  
h) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności 
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.  

12. Podwykonawstwo 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 3 do SWZ, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać dane identyfikujące (firmy) podwykonawców, 
o ile są już znani. Podwykonawcy powinni spełniać warunku podmiotowe takie same jak generalny 
wykonawca zamówienia.  

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia publicznego i ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu. 

b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

IV.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI 
1. Zamawiający, stosownie do treści art. 281 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przewiduje wybór najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
2. Negocjacje odbędą się w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert po terminie otwarcia ofert – wskazanych w pkt XIV SWZ. 
3. Jeżeli zamawiający uzna, że prowadzenie negocjacji nie doprowadzi do ulepszenia ofert, Zamawiający 

nie będzie przeprowadzać negocjacji. 
4. W przypadku gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 

spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 
5. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.  
6. Po przeprowadzeniu negocjacji Wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.  
7. Negocjacje odbywać się w miejscu i czasie wskazanym w zaproszeniu do negocjacji. Ponadto zaproszenie 

zawierać będzie kryterium, które będzie podlegać negocjacjom. Zamawiający przewiduje, że negocjacje 
odbędą w siedzibie Zamawiającego lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (w przypadku, 
gdy przeprowadzenie negocjacji w siedzibie z przyczyn niezależnych od wykonawców będzie niemożliwe 
lub znacznie utrudnione, bądź też, gdy przeprowadzenie negocjacji nie będzie możliwe w terminie 
związania ofertą).  

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, 
stosując kryteria oceny ofert. 

9. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: 
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania; 
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2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 
sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

10. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. 
11. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę 

nad innymi wykonawcami. 
12. Stosownie do treści art. 278 ustawy Pzp negocjacje treści ofert: 

1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 

13. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania 
ofert dodatkowych. 

14. Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na 
przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania 
zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

15. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu 
do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 
Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, 
podlega odrzuceniu. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Realizacja przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie od dnia zawarcia umowy w roku 2021 roku do 
31 grudnia 2022 roku. 
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, 
o których mowa w: 

− art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj: 
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,  

b) 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,  

c) 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,  

d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

e) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

f) 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,  
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g) 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 lub wnioski o dopuszczenie 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 

− art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 
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; 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i przepisów 
wykonawczych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży: 

1) aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą 
niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), 

2) aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w 
zakresie dystrybucji gazu ziemnego objętego niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) 
– dotyczy wykonawców będących OSD; lub oświadczenie, że na dzień składania oferty 
Wykonawca posiada umowę umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej – dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, 
w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. 
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3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 
potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 
potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4) ustawy 
Pzp 

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie 
warunku przez Wykonawców. 

VIII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie: 
1) braku podstaw do wykluczenia  
2) spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 i VII ust. 1 SWZ – Załącznik nr 4. 
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki 
dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu; 

2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wyklucza wykonawcę. 
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6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) 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 
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;   

2) od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do 
tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1) powyżej oraz 
spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w 
postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

3) aktualna koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą 
niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), 

4) aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w 
zakresie dystrybucji gazu ziemnego objętego niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) 
– dotyczy wykonawców będących OSD; lub oświadczenie, że na dzień składania oferty 
Wykonawca posiada umowę umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej – dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki 
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości - w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 
do SWZ. 
Wymagana forma: 
Wyżej wymieniony formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2. Wykonawca wraz z ofertą składa:  
a) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 SWZ. 

Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości 
mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz 

b) Pełnomocnictwo:  

− gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  

− w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców należy załączyć do oferty.  

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 
cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej 
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 

d) Wykaz rozwiązań równoważnych – o ile dotyczy 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku 
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 
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Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w 
toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej 
oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym 
pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wpływu na 
skrzynkę ePUAP Zamawiajacego. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy PZP ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Przez to należy rozumieć złożenie prawidłowo podpisanych dokumentów (opatrzonych 
prawidłowymi podpisami kwalifikowanymi, osobistymi, które zostały wskazane dokładnie wyżej) w 
formie elektornicznej lub w postaci elektronicznej przy pomocy ePUAP.  

9. Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez 
dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone. 

11. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
mzgk@mzgk.myslowice.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email.  

mailto:mzgk@mzgk.myslowice.pl
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4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ. 

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

10. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:  
Sprawy formalne: Anna Wójcik, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl 
Sprawy techniczne: Judyta Rduch e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15 października 2021 roku. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu - 
https://miniportal.uzp.gov.pl  do dnia 17 września 2021 roku do godziny 10:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 11:00 poprzez użycie mechanizmu do 
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy PZP w przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, 
którego następuje otwarcie ofert, co powoduje brak możliwości ich otwarcia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacja o zmianie terminu 
otwarcia ofert zostanie udostępniona przez Zamawiającego na stornie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztów zawartych w ofertach. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Wykonawca podaje Cenę oferty (brutto) liczbowo i słownie w Formularzu oferty – Załącznik nr 3 do SWZ.   
2. Cena oferty (brutto) musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w 

SWZ oraz wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie i 

mailto:mzgk@mzgk.myslowice.pl
mailto:mzgk@mzgk.myslowice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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wzorze umowy oraz inne koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia.   

3. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 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: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

6. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Załączniku nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy. 
Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 
zamawiającego. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami:  

L.p. Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1. Cena oferty (C)  100% 100 

 

Cena ofert (C)  

W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:    

Oferta z najniższą ceną  
___________________________ x 100 pkt.   

Cena oferty badanej   

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

XV. WADIUM 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO    
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1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy.   

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na 
wezwanie zamawiającego.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy dostarczyć Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie krótszym niż 5 dni 
roboczych następujące dokumenty (dokumenty te stanowić będą załączniki do umowy):  
1) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia.    Umowa ta nie może ograniczać solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów 
wobec Zamawiającego.  

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez 
zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawa zamówień 
publicznych.  

2. Odwołanie przysługuje na:  
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;  
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” (art. 505 – 590 ustawy Pzp).  

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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 
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Mysłowicach - informuje, że:   
1. administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. 

Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice – reprezentowane przez Dyrektora 
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,  
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać 
przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej.  

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania 
Umowy, a następnie przez 2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończenia projektu. 
Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach przez IZ. Okresy te dotyczą również 
wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 
wykonawcami Umowy).  

5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych 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;    

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;  

7. osoba fizyczna posiada:  
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;  
3) 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;    
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  
8. osobie fizycznej nie przysługuje:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
9. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, 

Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z 
przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepisów 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) oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w przypadku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawców bez dodatkowego (tj. wykraczającego 
poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.  
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