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1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-156-76-30
Regon: 100441327
KRS: 0000296935 – Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego
Telefon: +48 46 815 40 55; 46 814 24 24
Faks: +48 815 40 88; +48 46 814 24 24
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://zgoaquarium.pl/
E-mail: biuro@zgoaquarium.pl, odpady@zgoaquarium.pl
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@zgoaquarium.pl
2) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ
ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne
wszelkie
dokumenty
związane
z
prowadzoną
procedurą:
http://zgoaquarium.pl/
3) TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje
fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą
p.z.p.” lub „p.z.p.", przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
SWZ.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej
w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie
art. 3 ust. 2 p.z.p.
4) INFORMACJA
CZY
ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE
WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI
Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji
zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych (ulepszonych).
5) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 09123000-7 – gaz ziemny
Dodatkowe przedmioty: 65210000-8 – przesył gazu
65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego (E) do obiektu Zamawiającego: AQUARIUM Centrum Fit
Rawa (adres: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka) w okresie od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz załącznikiem nr 1
do SWZ.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi
Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
energetycznego. Winien zapewnić całodobową ciągłość dostaw bez jakichkolwiek
przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo
energetyczne, IRiESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
3) Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu
pomiaru na wyjściu z gazomierza.
4) Zamawiający oświadcza, że:
a) do dnia 31.12.2021r. ma zawartą umowę na kompleksową dostawy gazu
i świadczenia usługi dystrybucji z Fortum Marketing and Sales Polska SA,
ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk;
b) dostawa gazu ziemnego odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
c) wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy udostępni dane o PPG
w postaci pliku MS Excel.
5) Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny do obiektu Zamawiającego,
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 916 036 kWh (83 490 m3), przy
nominalnym cieple spalania 39,5 MJ/m3 i współczynniku konwersji k = 10,972
- Załącznik. Nr 1.
6) Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego
zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa
gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie
dostarczone Zamawiającemu.
7) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe ma jedynie charakter
orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze
strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Ilość
pobranego przez Zamawiającego paliwa gazowego ustalana będzie w oparciu
o bezpośrednie odczyty wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego.
8) Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości paliwa gazowego.
9) Dostawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, na świadczenie
usługi dystrybucji gazu ziemnego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej
przedmiotowego zamówienia i na czas nie krótszy niż do 31-12-2022 r.
10) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

11) Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia paliwa gazowego wskazana
powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość,
która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie gazu
ziemnego (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w Załączniku nr 1 do
SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że
niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym
przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny gazu ziemnego
wysokometanowego. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych
roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania
umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość paliwa
gazowego niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SWZ,
w szczególności spowodowanego zmianą parametrów technicznych PPG.
12) Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ
stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
13) Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakościowych
obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa energetycznego, w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.).
15) Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Wykonawca winien
wystawić jedną fakturę na podstawie rzeczywistego zużycia – według wskazań
gazomierza, stanowiące iloczyn ilości zużytego gazu (zgodnie z okresem
odczytowym OSD) i ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy.
16) „Zamawiający oświadcza, że nie jest zwolniony z podatku akcyzowego na
podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym
(tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 752)”.
VI. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
PRZEPROWADZENIA
PRZEZ
WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie
AQUARIUM Centrum Fit Rawa (adres: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka).
2. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu.
3. Przeprowadzenie wizji lokalnej odbywa się na koszt własny wykonawcy.
4. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizji. Telefon
kontaktowy 46 815 40 55, email: biuro@zgoaquarium.pl.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA
W ART. 95
Nie dotyczy.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
IX. PROJEKTOWANE
POSTANOWIENIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI TEJ UMOWY
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały zawarte w załączniku nr 8
do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem
art. 454 i art. 455 p.z.p.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy
wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania.
XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj. wykonawcę 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. Wykluczenie wykonawcy następuje z uwzględnieniem okoliczności określonych
zgodnie z art. 111 oraz art. 110 p.z.p.
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę.

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy lub dokument
potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana
koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust. 2 uPzp).
b) posiada lub będzie posiadał obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o świadczenie usług dystrybucji gazu
ziemnego dla wymienionych obiektów Zamawiającego, ważną co najmniej do
31.12.2022 r.;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia wykonawca
posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 3 SWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie
składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p. - wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy;
5) Oświadczenie Wykonawcy, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej
przedmiotowego zamówienia będzie posiadał umowę z lokalnym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu
ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu
Zamawiającego, co najmniej do 31.12.2022 r. (załącznik nr 7 do SWZ).
3. 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 dnia 17.02.2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w dokumencie oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
4. Podmiotowe środki dowodowe, składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

5. Ocena spełniania przez wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków
będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
określonych w SWZ.
XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Nie dotyczy.
XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być załączone do
oferty. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie
wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składają oni do oferty „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp – tj. oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
(wg załącznika nr 5 do swz), (jeśli dotyczy, tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia).
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed podpisaniem umowy wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie
ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału wykonawcy
w postępowaniu dla wszystkich wykonawców wspólnie (łącznie).
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

XVI. 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 przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji
elektronicznej:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - obowiązkowo w zakresie składania,
zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę;
3) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: przetargi@zgoaquarium.pl –
w szczególności do składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, uzupełniania
dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień.
2. Zamawiający zaleca wykonawcom, aby komunikowali się z Zamawiającym za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej.
3. Złożenie oferty pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz
udostępnionego
przez
miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu
miniPortal oraz Regulaminie ePUAP, które dostępne są na stronach internetowych.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu
niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofanie oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
przetargi@zgoaquarium.pl (z wyłączeniem składania ofert).

10. Sposób
sporządzenia
dokumentów
elektronicznych,
oświadczeń
lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U z 2017r. poz.1320 z późn.
zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.).
11. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagającej
zachowania przewidzianych w postępowaniu zasad komunikacji.
12. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania do treści SWZ, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływa terminu składania ofert.
13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 12,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 12.
15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 12, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
16. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ.
17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa
w art. 280 ust. 2 i 3 p.z.p., przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez
ujawniania źródła zapytania.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej http://zgoaquarium.pl/.
XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU
ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1,
ART. 66 I ART. 69
Zamawiający nie określił innego sposobu komunikacji z wykonawcami niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ ZWYKONAWCAMI
Pod względem merytorycznym: Pan Łukasz Wasilewski tel. 46 814 24 24.
Pod względem formalnym: Pani Katarzyna Mirowska tel. 46 814 24 24.

XIX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.08.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie
art. 125 ust. 1 p.z.p.
3) pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania wykonawcy przez
pełnomocnika lub wykonawców składających ofertę wspólnie (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp – tj. oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg
załącznika nr 5 do swz), (jeśli dotyczy, tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia).
2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
3. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty
należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w
oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do
art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może
być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobisty w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach pdf, doc, docx, jpg, ze szczególnym wskazaniem na pdf.
5. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane przez
Wykonawców oraz dokumenty składane przez podmioty wspólnie ubiegające się o
zamówienie, podmioty na których zdolnościach polega Wykonawca,
podwykonawcy składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. z 2020 poz. 2415); Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 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).
6. Wszystkie pliki składające się na ofertę należy skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), wykonawca powinien nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie
dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12. Ofertę sporządza się w języku polskim.
XXII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy w obrocie gospodarczym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
nazwa – ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.) i udostępnionych również na miniPortalu.
9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19.07.2021r., do godz. 10:00.
13. UWAGA! za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,
tj. 19.07.2021r., o godzinie 11:00.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia oferty
w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie
po usunięciu awarii.
3. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania http://www.zgoaquarium.pl informację o kwocie jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na
miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. Zgodnie z p.z.p. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji
otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line
a ma jedynie takie uprawnienie.
XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ.
2. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wartość brutto zamówienia oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen
jednostkowych brutto wszystkich składników cenowych oraz szacowanego zużycia
gazu ziemnego (kWh) zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Cena musi uwzględnić podatek od towarów i usług (jeśli występuje) wszystkie
koszty i składniki ponoszone przez wykonawcę, a także wszystkie wymagania
i warunki stawiane przez Zamawiającego określone w SWZ i załącznikach.
5. Ceny jednostkowe netto/brutto za paliwo gazowe w zł/kWh muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
6. Cena brutto zamówienia musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
7. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza.
8.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

9.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

10. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego
podatku od towarów i usług – VAT - jeżeli występuje.
11. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.

12. Cena oferty określona przez wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
13. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
14. Rozliczenia miedzy wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).
15. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 225 ustawy p.z.p. 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
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
16. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na
poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych, w szczególności w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 uPzp.
18. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co
najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia.

19. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie
udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
XXV. OPIS KRYTERIÓW, OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp.
1)

Nazwa kryterium

Waga w %

Cena (C)

100

Punkty
max. 100

Wykonawca może zdobyć max. 100 pkt.
Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
1) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C)
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 100 pkt. przez
członków komisji przetargowej.
Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej
podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
C = (Cmin / Cx ) x 100 pkt.
gdzie:
C - liczba punktów oferty w kryterium cena
Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert
Cx - cena oferty badanej
2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert, ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
9. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego,
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
XXVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
wykonawców zgodnie z art. 253. ustawy p.z.p.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych
w art. 264 p.z.p.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy
poprzez złożenie pod nią elektronicznych podpisów kwalifikowanych.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie później niż na 2 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego
oświadczenie, że pracownicy realizujący zamówienie, bezpośrednio związani
z wykonywaniem czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, są
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
XXVII. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX p.z.p. przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt. 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli postanowienia niniejszego działu nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXIX. PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy.
2. Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zmawiający żąda wskazania przez
wykonawcę w ofercie:
1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
2) podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
XXX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI
1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p.
i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech
wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do
ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. XXV
SWZ.
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody
drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych
z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje
o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert
dodatkowych (ulepszonych).
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich
muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową (ulepszoną), która zawiera nowe
propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa (ulepszona) 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.

9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
(ulepszoną) zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa (ulepszona), 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.
XXXI. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania
podziału zamówienia na części: Ze względów techniczno-organizacyjnych
utrudnione byłoby prawidłowe rozliczenie i nadzorowanie realizacji zamówienia.
Panadto z uwagi na mały zakres, zamówienie jest dostępne dla małych i średnich
przedsiębiorców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 i 8 p.z.p.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie określa wymogu w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
10. Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 60 i art.121 p.z.p. obowiązku osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania i będzie dla wykonawców wiążąca.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ stosuje się przepisy ustawy p.z.p.,
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz powołane w SWZ.
14. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy p.z.p do czynności podejmowanych przez
Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielnie niniejszego
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
15. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp.
z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej
Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”
znak sprawy ZP/B/02/2021;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p.
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
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;
8) 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.
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Obiekt: AQUARIUM Centrum Fit, Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20
W okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.
Przewidywane roczne zużycie gazu ziemnego: 916 046 kWh
przy nominalnym cieple spalania 39,5 MJ/m3
Współczynnik konwersji; k = 10,972

Nr ID punktu wyjścia: 8018590365500019222245
Nr gazomierza: COMMON143053/2011
Numer punktu poboru : 1693111459
Urządzenie gazowe:
1. Piec Viessmann vitocrossal 300 (508 kW) – 1 szt.
2. Piec Viessmann vitocrossal 300 (408,5 kW) 10 MW – 1 s

Grupa taryfowa (OSD): W-5.1
Moc umowna: 549 kWh/h

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia na rok 2022

Lp.

Rzeczywiste zużycie gazu ziemnego

Rzeczywiste zużycie gazu ziemnego

Rzeczywiste zużycie gazu ziemnego

Szacunkowe zużycie gazu ziemnego

w miesiącach roku 2019

w miesiącach roku 2020

w miesiącach roku 2021

w roku 2022

Okres
rozliczeniowy

Obiekt:
AQUARIUM Centrum Fit, Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20

m3

k

kWh

m3

k

kWh

m3

k

kWh

m3

k

kWh

1.

styczeń

19 219

11,218

215 599

15 351

11,235

172 468

14 551

11,265

163 917

15 351

10,972

168 431

2.

luty

13 453

11,239

151 199

12 751

11,211

142 951

14 778

11,242

166 134

12 751

10,972

139 903

3.

marzec

11 349

11,209

127 211

10 687

11,213

119 833

10 461

11,240

117 582

10 687

10,972

117 257

4.

kwiecień

7 834

11,218

87 882

5 690

11,249

64 007

6 168

11,239

69 322

5 690

10,972

62 430

5.

maj

6 350

11,218

71 234

1 952

11,249

21 958

4 098

11,240

46 062

1 952

10,972

21 417

6.

czerwiec

900

11,238

10 114

512

11,324

5 798

1351

11,2360

15 180

512

10,972

5 617

7.

lipiec

1 912

11,238

21 525

1 278

11,323

14 471

----------------

--------------

----------------

1 278

10,972

14 022

8.

sierpień

1 498

11,221

16 809

1 203

11,339

13 641

----------------

--------------

----------------

1 203

10,972

13 199

9.

wrzesień

7 005

11,260

78 876

3 238

11,340

36 719

----------------

--------------

----------------

3 238

10,972

35 527

10.

październik

6 771

11,230

76 038

7 679

11,289

86 688

----------------

--------------

----------------

7 679

10,972

84 253

11.

listopad

9783

11,207

109 638

10025

11,262

112 902

----------------

--------------

----------------

10025

10,972

109 994

12.

grudzień
suma:

14 069
100 143

11,230

157 995
1 124 120

13 124
83 490

11,279

148 026
939 462

---------------51 407

--------------

---------------578 197

13 124
83 490

10,972

143 996
916 046
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. Wykonawca:
Nazwa (imię i nazwisko):…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….…..……
Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………...……………...………………………………………………….
REGON: ………………………………………………………………………………….
Nr. Tel/fax: ……………………………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………………….
Adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………..
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Oświadczamy, że będziemy realizować usługę pn. „Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” numer sprawy: ZP/B/02/2021, w terminie
wskazanym w SWZ dział VIII.
4. Cena:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” numer sprawy: ZP/B/02/2021, oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków
Zamówienia:
Składniki opłat

Cena netto za
dostawę gazu
ziemnego
[zł/kWh]

1

2

Paliwo gazowe
Opłata zmienna

Wartość
VAT

Cena brutto za
dostawę gazu
ziemnego
[zł/kWh]

Szacunkowe
zapotrzebowanie na
gaz ziemny
od 01.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Cena brutto
zamówienia
w zł

3

4

5

6=4x5

916 046 kWh

…......…… zł/kWh

916 046 kWh

…......…… zł/kWh

Opłata stała:
8760 h (rok)

......... zł(kWh/h) za h

Opłata
abonamentowa

…........…… zł/m-c

4 809 240 kWh
12 miesięcy

Razem (suma wierszy z kolumny „6”):

Razem: (słownie)…………………………………………………………………………………………………..
 Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.
 cena netto/brutto za dostawę gazu ziemnego w zł/kWh powinna być podana w formie 0,0000 zł tj. z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku;
 cena brutto zamówienia powinna być podana w formie 0,00 zł tj. z dokładności do dwóch miejsc po przecinku;
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Cena brutto oferty w pkt 4 oblicza się z zastosowaniem iloczynu ceny jednostkowej
brutto wszystkich składników cenowych oraz odpowiednio szacowanego zużycia gazu
ziemnego wysokometanowego (kWh) zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, a w przypadku opłaty abonamentowej 12 miesięcy
okresu trwania umowy.
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym:
1. ………………………………….…………… email, faks: ………………………….
2. ………………………………………………. email, faks: ………………………….
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, Imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon ...................................................Fax. .......................................................
6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: NIE DOTYCZY
........................................................., w formie:....................................................................
Bank
i
numer
konta,
na
które
ma
zostać
zwrócone
wadium:
………………………..…..…………………………………………………………………
7. Oświadczenia wykonawcy.
Niniejszym oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania.
2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do umowy załącznika nr. 8, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni.
3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia
oraz w zawartej umowie.
4) Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcy*.
Podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć następujące czynności niniejszego
zamówienia.
L.p.
Nazwa części zamówienia
Nazwa podwykonawcy (jeśli znany)
1.
Za roboty powierzone podwykonawcom odpowiadamy jak za własne.
5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w terminie określonym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7) Oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania*:
Oznaczenie rodzaju (nazwy)
Sposób wskazania w ofercie informacji
L.p.
informacji
zastrzeżonej
1.
8) Oświadczam, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*,
średnim przedsiębiorstwem*, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj.
9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.**
10) Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106 ze zm.). Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług: ……………………………………………………..…………….
Wartość
ww.
towaru
lub
usługi
bez
kwoty
podatku
wynosi:
…………..…………..PLN.
8. Załączniki
Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część
naszej oferty są:
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
4. …………………………………………..

________________________
1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA
PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wykonawca:
………………………………....…………
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)
reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………………....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa
dostawa gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” numer sprawy: ZP/B/02/2021
prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust 1 ustawy p.z.p.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy p.z.p.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy p.z.p. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…
………………...........………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH
Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia 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 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………

*uzupełnić w przypadku gdy dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca:
………………………………....…………
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)
reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………….………...........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” numer
sprawy: ZP/B/02/2021, prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Ja niżej podpisany
………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedłożonym
przez Wykonawcę wraz z ofertą na formularzu (Załącznik nr 2 do SWZ), są aktualne w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1-3 p.z.p.,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p. odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p.
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy p.z.p.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 117 UST.4
Wykonawca:
………………………………....……………
………………………………………………
……………………………………….……..
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)
reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………….………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” (numer sprawy: ZP/B/02/2021) prowadzonego
przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie
zamówienia zgodnie z art. 117 p.z.p. oświadczamy, że:
1) dostawy polegające na:
………………………………………………………………………………………………
wykona …………………………………………………………...……………….………..
2) dostawy polegające na:
………………………………………………………………………………..……………
wykona ………………………..………………………………...……………….………..
(należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu i wpisać nazwę podmiotu)

* wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wykonawca:
………………………………....…………
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)
reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa
dostawa gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” (numer sprawy:
ZP/B/02/2021), prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oświadcza, że:
 z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty nie należę do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275)*
 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z następującymi
wykonawcami,
którzy
złożyli
odrębne
oferty*:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku
złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez wykonawców należących do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że
istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami).

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY
Wykonawca:
………………………………....…………
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)
reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”
(numer sprawy: ZP/B/02/2021), oświadczamy, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy
dotyczącej

przedmiotowego

zamówienia

będę

posiadał

aktualną

umowę

z ………………………………..…………………… obowiązującą do ………………...
i umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
………………………………………………..……………. do obiektów Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

I.

Postanowienia ogólne
1. W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów
stosowanych przez Wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych
postanowień umowy.
2. Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od
dnia rozstrzygnięciu postępowania (ogłoszenia przez Zamawiającego informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty) wzór Umowy kompleksowej dostawy gazu
ziemnego - zgodny z IRiESD, IRiESP oraz powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie,
prowadzonego w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2.
4. Przedmiotem umowy jest „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”.
5. Wzór umowy winien zawierać ogólne warunki określone poniżej:
1) Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego dostarczania gazu z rodziny
gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E wg PN-C-04750;
2) Miejsce dostawy i odbioru paliwa, gazowego: …………………………………;
3) Taryfa …………………………;
4) Moc umowna zamówiona……………………………………………;
5) Zużycie paliwa gazowego w okresie jednego roku ………….. kWh (…… m3,
nominalne ciepło spalania 39,5 MJ/ m3, współczynnik konwersji 10,972);
6) Urządzenie gazowe - …………………………………………………………….;
6. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
8. Ilość dostarczonego paliwa gazowego określana będzie na podstawie wskazań
gazomierza;
9. Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie
również elementy wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
10. Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa
się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, przepisami Kodeksu Cywilnego, niniejszymi Istotnymi
postanowieniami umowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego –
PSG Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji
skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej.
11. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania
z obiektów, do których na podstawie Umowy będzie dostarczane paliwo gazowe.
12. Wykonawca zawrze umowę na dostawę gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM
Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka,
NIP: 835 156 76 30.

13. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego z zachowaniem
obowiązujących standardów jakościowych, określonych w Taryfie OSD, Prawie
energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi
Zamawiającego w zakresie świadczenia usług:
1) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf
i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową;
2) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń
i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
15. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zmiany sprzedawcy u Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.
16. Umowa zostanie spisana w dwuch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egz. dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy).
17. Zamawiający oświadcza, że nie jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie
art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (tj. Dz.U.
z 2014 r., poz. 752).
18. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu odbioru jest
………………………………………………………………………………………
19. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od właściwego OSD danych
pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego do
instalacji znajdujących się w obiekcie objętym umową;
2) powiadomienia Zamawiającego o terminach i czasie trwania planowanych
przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego, co najmniej na 10 dni
przed datą planowanej przerwy;
3) zapewnienia wznowienia dostarczania paliwa gazowego bezzwłocznie po
ustaniu przyczyn uzasadniających przerwanie jego dostarczania;
II.

Rozliczenia
1. Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego
dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń
określonych w Formularzu ofertowym, tj. Załącznik nr 2 do SWZ, złożonym przez
Wykonawcę (w zakresie opłaty za paliwo gazowe i abonament) oraz według
aktualnie obowiązującej taryfy Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do której sieci jest
przyłączony Odbiorca (w zakresie opłaty stałej i zmiennej).
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne w którego
skład wchodzi:
 opłata za gaz, obliczana jako iloczyn ceny gazu (zł/kWh) i ilości paliwa
gazowego (kWh) pobranego przez odbiorcę,
 opłata stała za usługę sieciową, obliczana jako:
a) iloczyn stawki stałej (zł/kWh/h za h), mocy umownej i liczby godzin w okresie
rozliczeniowym, dla grupy taryfowej z oznaczeniami W-5,

3.

4.
5.
6.

III.

 opłata zmienna za usługę sieciową obliczana jest jako iloczyn stawki zmiennej
(zł/kWh) i ilości paliwa gazowego (kWh) pobranego przez odbiorcę,
 opłata abonamentowa obliczana jako iloczyn miesięcznej stawki opłaty
(zł/m-c) i liczby miesięcy w okresie rozliczeniowym,
Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje ponowny bieg
terminu 14-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawnej faktury.
Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo
wskazany w fakturze.
Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.

Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania standardów i pomiarów jakościowych
dostarczanego paliwa gazowego Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata
w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę w wys. 10% całkowitego wynagrodzenia
umownego.
3. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za
każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony
nie może przekraczać 50% wartości przedmiotu umowy.
5. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną
zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
7. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez
Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
8. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.

IV.

Dopuszczalność zmiany umowy
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
a) w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub
Zamawiającego dotyczących określonych w umowie nazw, adresów lub
w przypadku zmian osób reprezentujących strony,
b) w przypadku zmiany ilości istniejących punktów poboru gazu, przy czym
zmiana ilości punktów poboru gazu wynikać może przede wszystkim
z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, dodania punktu
poboru lub zmiany zużycia gazu w punkcie poboru.
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących unormowań prawnych –
przede wszystkim zmiany ustawowej stawki podatku VAT i wysokości
podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu
zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
d) w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za
usługę sieciową, w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen
i opłat,
e) w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na moc,
w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany mocy umownej, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Operatora,
f) w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem
akcyzowym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej
netto wyłącznie dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym. Wykonawca
jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o zmianie podatku
akcyzowego oraz o jego wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy
ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie.
2. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek
o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę lub
Zamawiającego, zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
4. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie
w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie

będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
V.

Rozwiązanie umowy
1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez
każdą ze stron z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy lub istotnych postanowień
IRiESD przez drugą stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania
naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie. Strona
wypowiadająca Umowę kompleksową może wskazać późniejszy termin
rozwiązania Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za
pisemnym porozumieniem Stron.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku
z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności
dokonywane w formie pisemnej.
2. Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów.
Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony
uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 Ustawy Pzp
zgodnie z postanowieniami zawartymi w części V.
4. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą w drodze negocjacji.
5. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust 4, sprawy
sporne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo
energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.

7. Istotne postanowienia umowy stanowią integralną część Umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
8. Umowa zawarta jest na czas określony, wygasa w dniu 31.12.2022 r. i nie
wymaga wypowiedzenia, i nie ulega samoistnemu przedłużeniu.
VII.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:
1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO
AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630
REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO
AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod
numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ:
+ 48 46 - 814-24-24.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla
prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane
dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się
pojawią.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom
oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia
i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia
umowy.
6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny
przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem
możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub
do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na
Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach
lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a)
RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd
Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe,
prawne.
10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron
umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku
archiwizacyjnego.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem
że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania***.
(***) - Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZP/B/02/2021
PEŁNOMOCNICTWO
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20,
96-200 Rawa Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000296935, NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:
Emilia Edyta Tulin – Prezes Zarządu
zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCY"
Niniejszym upoważnia:
……………………………..…… z siedzibą: ………………………………..……………
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………..………….…..,
NIP: ………………………, REGON ……………..….., (zwanym dalej „Wykonawca”)
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:
1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z ……………………………………………………..…………………….………..
umowy kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego;
2. dokonania zgłoszeń wymaganych postanowieniami IRiESP i IRiESD
3. reprezentowania Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych ze zmianą
sprzedawcy paliwa gazowego
4. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy
kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji, w trybie
zgodnym z zapisami w obowiązujących Zamawiającego umowach, dotychczasowemu
Sprzedawcy gazu ziemnego;
5. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego Sprzedawcy informacji o numerze,
dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji,
dotyczącej punktu poboru gazu ziemnego;
6. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ………………………………………………..
………………….…………………………………..……………………………………
do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.
Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw
substytucyjnych.
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas oznaczony, tj. czas obowiązywania
Kompleksowej Umowy Sprzedaży Paliw Gazowych zawartej
z ……………………………………………………………………………………………

