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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 i 1086), zwana dalej ustawą. 

 
I. Zamawiający 
 
Nazwa Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim 
Adres:    ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski   
REGON:   000269765 
Strona internetowa: www.psppiotrkowkujawski.edupage.org 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 
 
II. Tryb postępowania:  
 
Przetarg nieograniczony – szacunkowa wartośd zamówienia nieprzekraczająca równowartości kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 i 1086), zwanej dalej ustawą oraz 
aktów wykonawczych do ustawy.  
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- Biuletyn Zamówieo Publicznych 
- strona internetowa Zamawiającego  www.psppiotrkowkujawski.edupage.org;  

bip.zeas.piotrkowkujawski.pl 
- tablica ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Nazwa zamówienia: 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu  

E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie 

Kujawskim w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

 

2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania: 

 Miejsce poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska37, 

 88-230 Piotrków Kujawski. 

 Nr punktu poboru 8018590365500030638247. 

 Dla w/w punktu poboru paliwa gazowego wysokometanowego grupy E Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego jest PSG Sp z o.o. i stosowane są stawki dla gdaoskiego obszaru taryfowego. 

 Grupa taryfowa: W-5.1_GD. 

 Moc zamówienia – 658 kWh/h. 

 Ciepło spalania – 40 709 MJ/m³. 

 Współczynnik konwersji: 11 308 kWh/m³. 

 Przewidywane zużycie paliwa w kWh w poszczególnych miesiącach: 

I:    170 000 

II:   170 000 

http://www.psppiotrkowkujawski.edupage.org/
http://www.psppiotrkowkujawski.edupage.org/
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III:  120 000 

IV:  120 000 

V: 60 000 

VI: 20 000 

VII:    6 000 

VIII:  6 000 

IX: 8 000 

X:  40 000 

XI: 120 000 

XII: 170 000 

 

Łącznie w roku kalendarzowym 1 010 000 kWh 

1) zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości około 2 020 000kWh, 

2) wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie 

porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu gazu w podanej 

ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następowad 

będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w obiekcie, zgodnie ze wskazaniami licznika, 

3) dostarczany przez wykonawcę gaz ziemny musi spełniad wymagania określone w obowiązujących 

przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. 2019r. poz. 755 z późn. zm.) oraz aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa 

oraz polskimi normami, 

4) termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 30 dni od daty 

wystawienia faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia gazu i dostarczenia jej na adres 

korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie), 

5) termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż  14 

dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności 

wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia, 

6) rozliczenia odbywad się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się stosowanie rat 

planowych i faktur prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty 

wykonawcy, 

7) cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem 

możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego 

oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

8) cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT. 

9) wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, obowiązującej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, 

na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej, 

10) Zamawiający dopuszcza możliwośd podpisania umowy z wykonawcą drogą korespondencyjną. 

3. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówieo: 
CPV 09123000-7 gaz ziemny,  

CPV 65200000-5 przesył gazu ziemnego i podobne usługi,  
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4. Zamawiający nie ustala kluczowych części zamówienia, które muszą zostad wykonane osobiście przez 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagao, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 01 stycznia 2021 roku.. 

2. Termin zakooczenia przedmiotu umowy nastąpi do 31 grudnia 2022 roku. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8; 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1 kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów – Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie. 

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału  
w postępowaniu w tym zakresie. 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej-  Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału  
w postępowaniu w tym zakresie. 

B. Podstawy wykluczenia z postępowania 
3.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-11 ustawy. 
3.2 Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-9 ustawy, 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.). 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwośd,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, 
 o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

C. Zasady składania ofert wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

1) Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.A.2 SIWZ, mogą byd spełnione przez 
Wykonawców łącznie. 

2) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy musi zostad wykazany przez każdego  
z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 
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VI. Wykaz oświadczeo i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia 
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwośd zastosowania tzw. procedury 
odwróconej, polegającej na tym, że 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. 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 

1.1 Do oferty (wzór: formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzieo 
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowid wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w punkcie 1.1. 

1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje  
o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1. 

1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa  
w punkcie 1.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te będą 
potwierdzad 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. 

1.5 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo do podpisania oferty (w formie 
oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub 
innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązao w imieniu Wykonawcy. 

1.6 W przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców – pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii). 

 
2. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia: załącznik nr 4  do 
SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
3. Oświadczenia i dokumenty składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzieo złożenia następujących oświadczeo i dokumentów: 

 
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 
a) Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie, jednakże z uwagi 

na niespójnośd treści ogłoszenia ( ogłoszenie generowane ze strony UZP; www.uzp.gov.pl) z zapisami 
ustawy wnosi aby Wykonawcy wraz z ofertą przedłożyli oświadczenie dotyczące spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
a) Zamawiający odstąpił od określenia warunków.  

 

http://www.uzp.gov.pl/
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4. Uzupełnianie dokumentów 
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w VI.1.1 SIWZ, oświadczeo lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnieo w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnieo oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 
VII. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeo i dokumentów 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 

pisemnie (na adres wskazany w punkcie I SIWZ) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście,  
za pośrednictwem posłaoca, faksu (na nr 67/ 2556 462)lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 1030 ze zm.) na adres sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Oferta, a także oświadczenia, o których mowa w punkcie VI.1.1, VI.3.1 SIWZ, 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 (w formie pisemnej). 

3. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodnośd  
z oryginałem.  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierowad do Zamawiającego  
z powołaniem się na sygnaturę postępowania. 

6. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem, faxem lub drogą elektroniczną zwrócid się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ musi wpłynąd do 
Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, zamawiający 
może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieo,  
za wiążącą należy przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
Pani Anna Pilarska – dyrektor szkoły, tel. 54 2654153, fax:  54 2654153,  
e-mail: sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl 

 
VIII. Wadium 
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wpłacenia wadium. 
 
 
 

mailto:zpos@piotrkowkujawski.pl
mailto:zpos@piotrkowkujawski.pl
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IX. Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócid się do Wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni. Zawiadomienie w tej 
sprawie przekazane zostanie w formie pisemnej.  

3. Uprawnienia Wykonawców do przedłużania terminu związania ofertą uregulowane są w art. 85 ust. 2 
ustawy. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Oferta musi byd sporządzona pisemnie, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodnośd z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy załączyd 
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

4. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) identyfikację 
osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony pieczątką imienną. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Poprawki winny byd umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji 

Wykonawcy. 
7. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
8. Zamawiający zaleca, by każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a cała oferta wraz 

 z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zszyta, zbindowana, oprawiona lub złożona 
w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek i przypadkowe zdekompletowanie). 

9. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 
że nie mogą byd one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Jeżeli 
Wykonawca zastrzega niejawnośd informacji stanowiących treśd oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, 
zobowiązany jest załączyd do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ oraz wpiąd dokumenty, 
których treśd stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie lub inny rodzaj opakowania 
uniemożliwiający zapoznanie się z treścią dokumentów. Wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąd  
z niedochowania złożenia zastrzeżonych informacji w odpowiedniej formie, ponosił będzie Wykonawca.  

11. Zamawiający informuje, że w przypadku wezwania Wykonawcy w trybie art. 90 ustawy, jeżeli złożone przez 
Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowid będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy przysługiwad będzie prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, gdy 
Wykonawca, jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ustawy, wykaże, że dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed  otwarciem należy 
zaadresowad na adres Zamawiającego (wskazany w punkcie I SIWZ), oznaczyd nazwą i adresem Wykonawcy 
składającego ofertę oraz nazwą zamówienia: "Oferta w przetargu nieograniczonym na:  Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Piotrkowie Kujawskim. Nie otwierad przed terminem otwarcia ofert, tj. 19 listopada  2020 roku godz. 
11:15". 
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13. Na kopercie należy podad nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwid zwrot nieotwartej koperty (oferty)  
w przypadku wycofania oferty przez Wykonawcę lub dostarczenia jej Zamawiającemu po upływie 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

14. Wykonawca może wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania 
ofert. Zawiadomienie o dokonaniu zmian musi zostad złożone wg zasad określonych dla złożenia oferty,  
w kopercie opatrzonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a ich zawartośd, po stwierdzeniu dochowania 
procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty.  

15. Wykonawca ma prawo wycofad złożoną już ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. 
Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

 
XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składad do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 11.00 w: Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 37,  pokój nr 13 ( sekretariat) lub 
przesład elektronicznie na adres: sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl. 

2. Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 listopada 2020 r. o godz.11.15 w: Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 37,  pokój nr 12 ( gabinet dyrektora). 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie 

zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówieo publicznych. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
1. Wykonawca określa cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

ofertowym łącznej ceny ofertowej brutto.  
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 
SIWZ.  

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Z tego względu cena oferty musi zawierad 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ jak również koszty w nich 
nieujęte, a bez których nie można wykonad zamówienia.  

4. Wykonawca musi przewidzied wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąd na cenę przedmiotu zamówienia, 
w tym uwzględnid wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyd.  

5. Cena musi byd podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: 
wartośd poniżej 5 należy pominąd, wartośd równą i większą niż 5 należy zaokrąglid w górę).  

6. Cena oferty musi byd wyrażona w złotych polskich (PLN). 
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzid do jego powstania, oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  
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XIII.  Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
1. Cena za całośd przedmiotu zamówienia – waga 100% 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę punktów obliczoną wg 
poniższego wzoru: 
(cena oferty z najniższą ceną x 100) / cena badanej oferty = liczba punktów 
 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z największą łączną liczbą punktów przyznaną w świetle ww. 
kryteriów. W przypadku dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą liczbą punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 
ustawy Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
Łączna maksymalna liczba punktów w ramach kryteriów to 100 pkt. 
 
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostad dopełnione w celu zawarcia umowy 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołao lub po upływie 
terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia: 
a) projektów umów o podwykonawstwo z podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca wykazując 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu; 
3. Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa powyżej, 

będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym 

uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo, wyznaczy termin 
podpisania umowy z Wykonawcą. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI. Istotne postanowienia umowy 
1. Zamawiający wymaga wprowadzenia w umowie poniższych zapisów: 

1) zamawiający zaakceptuje treśd umowy stosowanej w swej działalności przez wybranego wykonawcę pod 

warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wybrany wykonawca 

winien przedstawid zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia przekazania wykonawcom zawiadomienia 

o wyborze oferty, 

2) Zamawiający wymaga aby faktury były  wystawiane wg poniższego wzoru: 

  

   Nabywca :  Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

     88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 

     NIP 889-14-61-384. 

  Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim,  

88-230 Piotrków  Kujawski, ul. Włocławska 37 

lub  dopuszcza się wystawienia faktury również wg poniższego wzoru: 

   Nabywca :  Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

  Odbiorca: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 

    Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim,  

88-230 Piotrków  Kujawski, ul. Włocławska 37 

     NIP 889-14-61-384. 
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3) dostawa realizowana będzie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31.12.2022 roku. 

4) sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na warunkach 

określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne, przepisami Kodeksu 

cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy, 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpid od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku 

wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

6) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

7) w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych 

 i Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn, zm.) 

8) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówieo publicznych zakazuje się zmian 
postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 
ustawy. 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwośd dokonania zmian treści umowy w niżej wymienionych przypadkach:  
1) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy. 

2) Zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek 
zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego, 

3) Cena podana przez wykonawcę może ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki 

podatku, 
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego, wykonawca 

jest zobowiązany na piśmie poinformowad Zamawiającego o zmianie podatku akcyzowego oraz o jego 
wysokości. 

c) w przypadku, jeśli koniecznośd wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy opłaty stałej 
 i zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

d) cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego oraz opłat abonamentowych i przesyłowych będzie 
stała przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany w przypadku ustawowej 
zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i zmiennej 
wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy, z tym, że w postępowaniu, którego wartośd nie przekracza równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad Zamawiającego  
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynnośd albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez Zamawiającego zasadności informacji, nie 
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz 
wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  
w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
 iż zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo  
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowieo specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż 
w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówieo 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
11. Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych zostały uregulowane w Dziale VI ustawy. 
 
 
XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. 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 (Dz. Urz. 
UE.L.2016.119.1)- zw. dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Paostwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie 
Kujawskim, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły, ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski,  
nr tel. 54 2654153, adres e-mail: sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl;  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marek Powała, 
kontakt:  tel: 504 230 997, e-mail: marek.powala@wp.pl;  

3) 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. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
(sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim  
nr sprawy PSP.2241.1.2020.AP  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 Pzp. 

mailto:sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl
mailto:marek.powala@wp.pl
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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.  
 
*Wyjaśnienie: 

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

 
** Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszad 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 paostwa członkowskiego. 
 
XIX. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 

w art. 134 ust. 6 pkt 3ustawy. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywad się będzie wg poniższych zasad: 

7.1 Udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 
7.2 Zamawiający odwrotnie określi termin i miejsce udostępnienia, 
7.3  Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynnośd przeglądu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówieo 
publicznych. 
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9. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 
 

Załącznik nr  1 wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2     oświadczenie, że na dzieo składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 wzór zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Załącznik nr 4 wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 


