
Ogłoszenie nr 301097 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.  
Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy 

gazu ziemnego dla obiektów PWST 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, krajowy 
numer identyfikacyjny , ul. ul. Straszewskiego  , 31109   Kraków, woj. , państwo , tel. , e-mail , faks .  
Adres strony internetowej (URL): www.pwst.krakow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) 
nie  



 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
tak  
www.pwst.krakow.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
tak  
Inny sposób:  
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na 
piśmie  
Pod adres:  
ul. Straszewskiego 21-22 31-109 Kraków 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wyłonienie 
Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla obiektów PWST 
Numer referencyjny: A-381-8/16 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu 
ziemnego, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów, na terenie Województwa Małopolskiego i 
Śląskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, zlokalizowanej przy ul. 
Straszewskiego 21-22 w Krakowie. Paliwo gazowe zużywane jest przez Zamawiającego do celów 
ogrzewania obiektów i ciepłej wody użytkowej. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) 
kompleksową dostawę, sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego do obiektu PWST zlokalizowanego przy 



ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, nr identyfikacyjny punktu wyjścia – 002019833, nr punktu poboru 
– CO16329, taryfa W5, prognozowane zużycie za 12 miesięcy około 748 000,00 kWh/h, moc zamawiana 
– 278 kWh/h; obiekt przyłączony do OSD Regionu Karpackiego; b) kompleksową dostawę, sprzedaż i 
dystrybucję gazu ziemnego do obiektu PWST zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie, nr 
identyfikacyjny punktu wyjścia – 002018354, nr punktu poboru – CO16264, taryfa W5, prognozowane 
zużycie za 12 miesięcy około 309 000,00 kWh/h, moc zamawiana – 122 kWh/h; obiekt przyłączony do 
OSD Regionu Karpackiego; c) kompleksową dostawę, sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego do obiektu 
PWST zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu, nr klienta – 10822, nr punktu poboru – 
PL0030003403, taryfa W5, prognozowane zużycie za 12 miesięcy około 257 000,00 kWh/h, moc 
zamawiana – 121 kWh/h; obiekt przyłączony do OSD Regionu Górnośląskiego. 3. 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 następować będzie 
miesięcznie na podstawie prognozowanego lub faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, 
zgodnie ze wskazaniami liczników. 4. Dostarczany przez Wykonawcę gaz ziemny musi spełniać 
wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. 2012 poz. 1059, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych 
związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami. 5. Zamawiający informuje, iż 
nie jest zwolniony z podatku akcyzowego, dlatego też Wykonawca obliczając cenę oferty musi 
uwzględnić podatek akcyzowy, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 6. Zamawiający 
posiada obecnie na każdy punkt poboru zawarte kompleksowe umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu 
ziemnego, obowiązujące do 30 września 2016 r. Zamawiający po raz drugi przeprowadza procedurę 
zmianę sprzedawcy. Po zakończeniu postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy. 
7. Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż do 14 dni od daty 
prawidłowego wystawienia, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury lub faktur VAT Zamawiającemu, ze 
wskazaniem punktów odbioru i zużycia, i dostarczenia ich na adres PWST w Krakowie przy ul. 
Straszewskiego 21-22. 8. Termin dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub 
faktur VAT ustala się na nie więcej niż 7 dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie 
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie 
przedłużony o czas opóźnienia. 9. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia 
gazu w danym okresie rozliczeniowym wg. ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy. 10. 
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 zatwierdzenia zmiany taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 11. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 12. Wykonawca musi zapewnić 
realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, tj. przez okres 12 miesięcy, liczonych od 
dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenie usługi 
kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD 
w ramach umowy. 13. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ. 14. Wykonawca powinien przedstawić cenę oferty za przedmiot 
zamówienia po przeprowadzeniu indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów 
SIWZ. 15. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub 
złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 16. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i 
oświadczenia wymagane w SIWZ. 17. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę 
odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.  
 
II.5) Główny kod CPV: 09123000-7 
Dodatkowe kody CPV:65200000-5, 65210000-8 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  



0 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 30/09/2017 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację 
zamówienia, dlatego też musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu gazem ziemnym lub także dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. 2012 poz. 1059, z późn. zm.). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie 
spełnia/spełnia, w oparciu o kopię aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu gazem ziemnym lub także dystrybucji gazu ziemnego, wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. 2012 poz. 1059, z późn. zm.) oraz oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do formularza oferty, będący integralną częścią SIWZ 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
pozwalające, na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. 
nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na 
realizację zamówienia, wyłącznie w przypadku, jeżeli nie posiada koncesji na dystrybucję gazu 
ziemnego, dlatego w takim przypadku musi oświadczyć, iż ma zawartą/e umowę/y lub promesę/y 
zawarcia odpowiedniej/ich umowy/ów na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z OSD dla 
obiektów Zamawiającego, zawartą/e z właściwym/i dla wskazanych punktów odbioru operatorem/ami 
(przedsiębiorstwem gazowym), posiadającym/i koncesję w zakresie dystrybucji gazu ziemnego. Ocena 
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie 
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty będącego integralną 
częścią SIWZ oraz oświadczenie zawarte w pkt 8) treści wzoru formularza oferty.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
nie  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
1) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. ustawy Pzp; w przypadku, gdy ofertę 
składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich, przy czym wymóg ten nie 
dotyczy osób fizycznych, 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych).  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZE NIA 
OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZ P  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu gazem ziemnym lub także dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. nr 1059, z późn. zm.). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 1.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZE NIA 
OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZ P  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1)kalkulacja ceny oferty składana wraz z ofertą jako jej część, 
2)wskazanie w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom (jeżeli dotyczy), wraz z firmami podwykonawców, 3)dowód wniesienia wadium, 
4)pełnomocnictwo dołączone do oferty w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty 
występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne. W przypadku, gdy 
Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta 
musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających 
Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 
powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający 
może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli 
przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, 



na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Wykonawca powołujący się na zasoby 
innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom 
zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, 
zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo 
rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść 
wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN). 2.Wadium może 
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1pieniądzu; 2.2poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych 
polskich na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 91 1500 1487 
1214 8007 2258 0000. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda 
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w 
pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania 
umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 jeżeli 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku 
złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż 
pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał 
może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu 
postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być 
złączona z ofertą. 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  



 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
z kilkoma wykonawcami  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 
jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Termin płatności 40 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 



IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności 
poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: a) zaistnienia tzw. siły wyższej w 
rozumieniu § 6 umowy, b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do 
poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu 
wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT, c)ustawowej zmiany stawki 
podatku akcyzowego do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które 
zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku 
akcyzowego oraz zmiany taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 23/08/2016, godzina: 9:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


