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Kraków, dnia 14  lipca 2017  r. 

 
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 
21-22, 31-109 Kraków;  
1.1 tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  
1.2 e-mail: zamowienia@pwst.krakow.pl  
1.3 strona internetowa: www.pwst.krakow.pl  
1.4 Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593  
2) Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej 
części SIWZ „PZP” (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia 
jest poniżej tzw. „progów unijnych. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. 
„procedur ę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.  
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Kodeks cywilny (t. jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 459). 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postępowania i 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.  
1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności: 
1.1.1 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 
703 239 kWh/h, moc zamawiana – 330 kWh/h; obiekt przyłączony do OSD Regionu Karpackiego; 
1.1.2 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  
314 189 kWh/h, moc zamawiana – 122 kWh/h; obiekt przyłączony do OSD Regionu Karpackiego; 
1.1.3 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 251 000 kWh/h, moc 
zamawiana – 121 kWh/h; obiekt przyłączony do OSD Regionu Górnośląskiego. 
1.2 Wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a 
następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 
zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji 
umowy, a rozliczenie następować będzie miesięcznie na podstawie prognozowanego lub 
faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników. 
1.3 Zamawiający podaje prognozowane zużycie gazu w kWh dla poszczególnych punktów 
poboru w poszczególnych miesiącach: 
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miesiąc ul. Straszewskiego 21-22  
w Krakowie 

ul. Warszawska 5 
 w Krakowie 

ul. Piłsudskiego 24 a  
w Bytomiu 

Styczeń  138 675 kWh 54 867 kWh 44 547 kWh 
Luty 81 204 kWh 37 658 kWh 35 192 kWh 

Marzec 72 185 kWh 38 068 kWh 29 374 kWh 
Kwiecień 40 398 kWh 26 645 kWh 16 721 kWh 

Maj 20 546 kWh 17 881 kWh 10 718 kWh 
Czerwiec 10 621 kWh 7 079 kWh 4 561 kWh 

Lipiec  10 732 kWh 6 159 kWh 3 569 kWh 
Sierpień 8 854 kWh 5 533 kWh 3 559 kWh 
Wrzesień 14 785 kWh 7 471 kWh 7 065 kWh 

Październik  73 611 kWh 32 136 kWh 22 270 kWh 
Listopad 100 707 kWh 36 510 kWh 31 522 kWh 
Grudzień 130 921 kWh 44 362 kWh 42 684 kWh 

RAZEM  ZU ŻYCIE  703 239 kWh 314 189 kWh 251 782 kWh 
 

1.4 Dostarczany przez Wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w 
obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 
220, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych 
z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami.  
1.5 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. 
1.6 Zamawiający posiada obecnie na każdy punkt poboru zawarte z jednym wykonawcą 
kompleksowe umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego, obowiązujące do 30 września 
2017 r. Zamawiający po raz kolejny przeprowadza procedurę zmianę sprzedawcy. Po zakończeniu 
postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane 
niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę  zmiany sprzedawcy.   
1.7 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. Zamawiający nie dopuszcza otrzymywania faktur 
wstępnych (zaliczkowych).  
1.8 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. 
1.9 Rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu w danym okresie 
rozliczeniowym wg. ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy.  
1.10 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.  
1.11 Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku od towarów i usług VAT. 
1.11  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego 
spowodowanej zmianą kosztu zakupu „białego certyfikatu” ani zmiany opłaty abonamentowej. 
1.12 Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Zamawiającego przez Wykonawcę opłatą 
z tytułu przekroczenia przez Zamawiającego zamówionej mocy cieplnej oraz opłatą za stałą usługę 
przesyłową, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 
września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 
tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2010 nr 194 poz. 1291).  
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2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, tj. 
przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r., z zastrzeżeniem, 
że rozpoczęcie świadczenie usługi kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia 
świadczenia usługi dystrybucji przez OSD w ramach umowy. 
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 
określonymi w SIWZ. 
4. Wykonawca powinien przedstawić cenę oferty za przedmiot zamówienia po przeprowadzeniu 
indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć 
ofertę odpowiadającą ich treści. 
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w 
SIWZ. 
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
09123000-7 gaz ziemny, 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi, 65210000-8 przesył gazu. 
8. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący 
podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny 
jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej 
www.pwst.krakow.pl, i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie 
elektronicznej – e-mail lub płytka CD.    
 
4) Termin wykonania zamówienia.  
Zamówienie musi zostać wykonane przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia 1 października 
2017 r. do dnia 30 września 2018 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenie usługi 
kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez 
OSD w ramach umowy. 
 
5) Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj: 
1.1 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. 2017 poz. 220, z późn. zm.).  
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia,  
w oparciu  o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik A do formularza 
oferty oraz o dokumenty (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. 2017 poz. 220, z późn. zm.) i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w 
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,  
1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na 
realizację zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku 
będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik A do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 
1.3 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 
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(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 A do formularza 
oferty będącego integralną częścią SIWZ oraz oświadczenie zawarte w pkt 8) treści wzoru 
formularza oferty. 
1.4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
zakresie, w którym wskazuje ich spełnianie. 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. Zamawiający oceni, czy 
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.  
1.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 
ekonomiczna lub finansowa, podmiotów udostępniających nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

1.7 Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zamawiający może 
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.1 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wykazani w 
ofercie podwykonawcy. 

2.2 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

2.3 Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp 

 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia, o których w art. 24 ustawy Pzp  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

                 1.1 wraz z ofertą: 
1.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i 
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik A do 
formularza oferty), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, 
1.1.2 oświadczenie, wyłącznie w przypadku, jeżeli Wykonawca nie posiada koncesji na 
dystrybucję gazu ziemnego, 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, 
1.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 
1.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące 
wykazanych podwykonawców. 
1.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
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. 
1.2 na wezwanie Zamawiającego: 
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
1.2.1.1 poświadczoną za zgodność z oryginałem 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. 2017 poz. 220, z późn. zm.) 
2. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) kalkulacja ceny oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik A do formularza oferty, 
2) formularz oferty z załącznikami, 
3) wskazanie w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy), wraz z firmami podwykonawców,  
4) dowód wniesienia wadium, 
5) pełnomocnictwo (o ile dotyczy).  

3. 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). 

4. 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 
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Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

5. 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.  

6. 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. 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. 

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o 
następującej treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz 
z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji 
wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż 
Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca 
w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia dotyczącego 
istnienia lub braku powiązań kapitałowych  przedstawiony jest w załączniku A do SIWZ. 

 
7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
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1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą 
elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać 
złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 
2. Adres i osoba kontaktowa –Iwona Kołodziejczyk, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; 
tel. +4812-422-81-96; fax +4812-422-02-09; e-mail: zamowienia@pwst.krakow.pl                    
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem 
albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
4.1 w zakresie formalnym i merytorycznym –Iwona Kołodziejczyk, ul. Straszewskiego 21-22, 31-
109 Kraków; tel. +4812-422-81-96; fax +4812-422-02-09; e-mail: zamowienia@pwst.krakow.pl                  
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5. SIWZ, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 
natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku. 
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 
8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na 
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania 
źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zmienia terść ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na 
stronie internetowej, O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
 
8) Wymagania dotyczące 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:  
2.1 pieniądzu; 
2.2 poręczeniach 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.). 
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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.  
 
9) Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania  
i otwarcia ofert.  
 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego 
przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złożyć wraz z 
ofertą. 
3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny wyliczonej w oparciu o 
indywidualną kalkulacj ę Wykonawcy, odpowiednio do wzoru tabelarycznego przedstawionego 
w Załączniku A do formularza oferty, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w 
tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. 
4. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki 
zawierające oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw do wykluczenia opisane w pkt 5) SIWZ, a wyszczególnione w pkt 6) SIWZ (wypełnione i 
uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią). 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania 
jej 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. 
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
7. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 23 ustawy Pzp, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie 
następujące wymagania:  
8.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane 
pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty 
stosownej umowy. 
8.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
8.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 
9. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników 
zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 
10. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 
11. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do 
pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 
12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym 
przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów 
poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią 
firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:  
13.1 osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub 
rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 
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13.2 osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; 
13.3 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których 
mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo 
musi być dołączone do oferty; 
13.4 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie 
pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; 
13.5 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby 
wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
13. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane 
(z zachowaniem kolejności numeracji stron)  i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne 
wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
15. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym 
załącznik do SIWZ oraz umieścił wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty 
załączył uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnice przedsiębiorstwa. W 
przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż 
zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 
przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne 
od momentu otwarcia ofert. 
16. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw wykluczenia. 
17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w Sekretariacie PWST w Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-
109 Kraków, I p. pok. 222, w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godziny 9:00. 
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres 
podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie 
kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla obiektów PWST - nie otwierać przed dniem 25 
lipca  2017 r. do godziny 9:05.” oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.  
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 
upływie terminu składania ofert. 
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25 lipca 2017 r. o godzinie 9:05 w  PWST w 
Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p. pok. 222. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i 
warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 
9. Informacje, o których mowa w pkt 11)7. i 8. SIWZ niezwłocznie po otwarciu ofert 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.  
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
12. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 
przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w 
art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP. 
14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje 
którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu 
Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne i 
niezwłocznie zamieszcza te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  
 
12) Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej 
kalkulacji Wykonawcy, odpowiednio dla tabel wyceny zamieszczonych w Załączniku nr 4 do 
formularza oferty, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie 
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, opłaty,  podatki oraz rabaty, upusty itp., 
których Wykonawca zamierza udzielić.  
2. Sumaryczna cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna 
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
3. Obliczając cenę oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, 
wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT lub 
jego wartość wyrażoną w procentach, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto 
odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia, przy czym Wykonawcy mający siedzibę 
poza granicami Polski mogą podać wyłącznie wartości netto bez podatku VAT.  
4. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców mających 
siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, 
który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Wyliczona cena będzie ceną ryczałtową prognozowaną, wyliczoną na potrzeby oceny i 
kalkulacji ofert, na podstawie prognozowanego zużycia gazu.  
6. Płatności nastąpią zgodnie z zapisami SIWZ opisanymi w pkt 3) i ofertą Wykonawcy, w 
terminie nie krótszym niż do 14 dni od dnia doręczenia faktury lub faktur.   
 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy ocenie oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający oceniając oferty zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa 
ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert na podstawie  określonych niżej kryteriów, a następnie 
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
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2.1 Cena za całość zamówienia –   60%, 
2.2 Termin płatności –     40%. 
1. Punkty przyznawane za kryterium „cena za całość zamówienia” będą liczone wg następującego 
wzoru: 
C = (Cnaj : Co) x 10 
gdzie: 
C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena”, wynosi 
10.  
2. Punkty przyznawane za kryterium „termin płatności” będą liczone wg następującego wzorów: 
T1 = (To : Tnaj) x 10 
gdzie:  
T1 - ilość punktów przyznana danej ofercie za zaproponowany termin płatności w dniach, 
Tnaj - najkorzystniejszy termin płatności zaoferowany w postępowaniu w dniach, 
To – termin płatności podany w dniach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
Termin płatności udzielony ponad 30 dni nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru 
zostanie podstawiony jako 30 dniowy, natomiast za zaoferowanie terminu płatności zgodnego 
z wymaganiami SIWZ, czyli wynoszącego 14 dni, Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym 
kryterium i nie b ędzie on podstawiany do wzoru. 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „termin 
płatności”, wynosi 10. 
3. Po dokonaniu ocen punkty przyznane w ramach danego kryterium zostaną przemnożone przez 
wagi przyjętych kryteriów i zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
4. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(bez zaokrągleń). 
5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.  
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
7. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający zbada oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone przez Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza i wezwie go do złożenia określonych w SIWZ dokumentów w celu 
zbadania, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 
1.1  wykaz podwykonawców, o ile są przewidziani na etapie podpisania umowy, 
1.2 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę, 
1.3 wyłącznie w przypadku, jeżeli Wykonawca nie posiada koncesji na dystrybucję gazu 
ziemnego, kopie zawartej/ych umowy/ów lub promes/y zawarcia odpowiedniej/ich umowy/ów lub 
oświadczenia/ń o posiadaniu zawartej ważnej umowy/ów na świadczenie usług dystrybucji gazu 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. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
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zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ustawy PZP. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert.  
5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej.  
 
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
16) Istotne postanowienia umowy. 
1. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorach obowiązujących u Wykonawcy i jego 
regulaminach, ale jedynie pod warunkiem, iż nie będą one sprzeczne z zapisami SIWZ, a 
szczególnie z istotnymi postanowieniami umowy, oraz wymaganiami i warunkami opisanymi w 
pkt 3), 12) i 16) SIWZ, a zawarta z wyłonionym Wykonawcą umowa wraz z załącznikami będzie 
jawna. 
2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów odrębnie dla każdego punktu poboru.  

UMOWA nr PWST-A-…/17 
zawarta w Krakowie w dniu ................ 2017 r. pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  
z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, zwaną dalej „Zamawiaj ącym”, 
reprezentowaną przez: ……………………………………….., 
a ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd ………., pod numerem wpisu: …….., NIP: ………., REGON: ………, wysokość kapitału 
zakładowego ………,- PLN, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ……….. 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 
2 164, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania kompleksową dostawę gazu 
ziemnego, obejmującą 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. 
1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności: 
1.1.1 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, 
1.1.2 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; 
1.1.3 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. 
3. Osobą odpowiedzialną za kontakt przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest p. .......... 
4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby 
obiektów Zamawiającego określonych w ust. 1.1  na zasadach określonych w ustawie Prawo 
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Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2012 r. poz.1059 j.t.), na warunkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14 lipca 2017 r. oraz w ofercie 
Wykonawcy z dnia …….. 2017 r.  
6. Własność Gazu przechodzi na  Zamawiającego po przejściu przez układ pomiarowy. 
7. Wykonawca oświadcza, że ma koncesję na działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji gazu 
ziemnego nr …....................... wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, kiedy nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej ma 
zawartą stosowną umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego do obiektów 
Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD obowiązującą na czas obowiązywania 
niniejszej umowy.  
9. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót gazem ziemnym nr …......................... 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
10. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do pełnienia funkcji podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla dostaw gazu ziemnego będących przedmiotem 
niniejszej umowy. 
11. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD umożliwiającą bilansowanie handlowe 
Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie każdego punktu poboru. 
12. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie określonej w umowie. 
Zamawiający jest zwolniony z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie obowiązywania umowy do zmiany rodzaju taryf 
dla poszczególnych punktów odbioru, jeżeli wielkość zużycia w danym punkcie wskazuje na 
możliwe oszczędności dla Zamawiającego po dokonaniu takiej zmiany. 
14. Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym 
w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 
15. Termin rozpoczęcia realizacji ustala się na dzień 1 października 2017 r., a termin zakończenia 
wykonania nie później niż na dzień 30 września 2018 r. Rozpoczęcie świadczenie usługi 
kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez 
OSD w ramach Umowy. 
16. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.  
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 
17. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób lub podmiotów wykazanych do realizacji zamówienia 
w treści oferty Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w 
wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej 
niemożność świadczenia powierzonego jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie 
osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 

§ 3 
1. Prognozowana na dzień podpisania niniejszej umowy wartość szacunkowa za wykonanie 
całości przedmiotu umowy ustalona zostaje  na kwotę: ………….…. PLN netto, plus 
obowiązująca na dzień podpisania niniejszej umowy stawka podatku od towarów i usług VAT w 
wysokości …..%, co daje kwotę brutto: …………..……… PLN., (słownie: 
…………………….………………. PLN),  i nie stanowi wartości ostatecznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, lecz jest jedynie wartością orientacyjną, natomiast ostateczne wynagrodzenie 
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Wykonawcy uzależnione jest od faktycznego zużycia gazu ziemnego przez Zamawiającego oraz 
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 
2. Sprzedawany gaz ziemny będzie rozliczany w cyklach miesięcznych według cen jednostkowych 
gazu określonych w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy. Terminy 
rozliczania, jeżeli nie będą miesięczne, to będą zgodne z wymaganiami dla danej grupy taryfowej 
stosowane przez OSD, a rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur 
wystawianych w cyklach stosowanych przez OSD uzależnionych od danej grupy taryfowej. 
3. Należność Wykonawcy za zużyty gaz ziemny w okresach rozliczeniowych, obliczana będzie 
indywidualnie dla punktu poboru/budynek, na podstawie danych uzyskanych przez Wykonawcę od 
lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.  
4. Należności za gaz ziemny płatne będą w PLN na podstawie faktur wraz z doliczonym 
obowiązującym na dzień sprzedaży podatkiem od towarów i usług VAT oraz podatkiem 
akcyzowym wystawianych przez Wykonawcę. Ilość zużytego gazu ziemnego musi być podawana 
w kWh/h dla każdego punktu poboru.  
5. W zaoferowanej cenie oferty brutto za gaz ziemny są uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty 
oraz opłaty, w tym wynikające z dokonywania bilansowania handlowego i wartości opłaty 
handlowej, czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy,  itp. 
6. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego zamówionej mocy cieplnej, dopuszcza się 
możliwość obciążenia Zamawiającego przez Wykonawcę, opłatą za zamówioną moc cieplną oraz 
opłatą za stałą usługę przesyłową, na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia. 
Ewentualne obciążenie nastąpi w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). Opłaty te oblicza się dla 
każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową (§ 46 ust. 3, 4 i 5 ww. 
Rozporządzenia).  

§ 4 
  1. Rozliczenia   za   zużyty   gaz   ziemny  odbywać  się   będą   w  okresach   rozliczeniowych      
          dostosowanych do okresów rozliczeniowych stosowanych przez OSD. 
2. Wykonawca otrzyma określone w § 3 wynagrodzenie po złożeniu faktury lub faktur, 
wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 
3.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. 
4.Termin zapłaty faktury lub faktur ustala się do ….... dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
faktury lub faktur na adres PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22.  
5.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
6.Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

§ 5 
1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić do umowy w trybie natychmiastowym lub 
wypowiedzieć umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli jedna ze Stron w 
sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, 
jakie strony mają osiągnąć w wyniku umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go 
realizować przez okres 7 dni. 
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 
Wykonawcy. 
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4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej 
realizację.  
5. W razie powtarzających się przeszkód przy realizacji umowy i trwania każdej z przeszkody 
przez okres co najmniej 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej 
umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, winno być złożone na piśmie. 
Wypowiedzenie staje się skuteczne, pod warunkiem umożliwienia Stronom najpóźniej do 
ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego i ewentualnego jego demontażu. 
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ich zawarcia, 
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy.  
7. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji dotyczących umowy w 
…………………………………………(adres, stanowisko, imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e-
mail) w formie pisemnej lub ustnie. Załatwianie reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej 
została wniesiona (pisemnie lub ustnie).  
8. Wnioski dotyczące bonifikat należnych Zamawiającemu z tytułu niedotrzymania standardów 
jakościowych gazu ziemnego i obsługi oraz reklamacje w sprawie rozliczeń Zamawiający składa w 
formie pisemnej. 

§ 6 
1. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W 
takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa 
zostanie rozwiązana. 
2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie 
jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – 
gospodarczej. 
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

§ 7 
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności 
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 
ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie 
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 
3. 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. 

§ 8 
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań  
z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej  pisemnej zgody drugiej Strony. 
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2. Wszelkie doręczenia pomiędzy stronami dokonywane będą na poniższe adresy: 
……………………………………………………………………….. 
3. Niezawiadomienie drugiej Strony o zmianie adresu Strony obciąży wyłącznie  
tę Stronę. W przypadku braku powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji 
przez jedną ze Stron, korespondencja przesłana adresatowi na dotychczasowy adres zostanie 
uznana przez nadawcę za skutecznie doręczoną.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2 164 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2017 poz. 220, z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. 
zm.). 
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
6. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej 
umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

W przypadku, kiedy zapisy niniejszej umowy nie będą w pełni, w świetle obowiązujących 
przepisów regulować czynności związanych z kompleksowymi dostawami gazu, Zamawiający 
zawrze z Wykonawcą umowę kompleksową zgodnie ze wzorem powszechnie stosowanym przez 
Wykonawcę pod warunkiem uwzględnienia zapisów zawartych w niniejszej umowie oraz że 
zapisy umowy kompleksowej nie spowodują dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego. 

§ 10 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach – jeden (1) 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa (2) dla Zamawiającego. 

 
 

.........................................                                      ..................................... 
Zamawiający      Wykonawca 

 
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub 
mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych.  
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł 
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zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.  
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych 
postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 
7.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 
8.1 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
9.1 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia, 
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron.  
12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)10. niniejszej SIWZ nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych 
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  
13. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.) o sądzie 
polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od 
skargi uiszcza się opłatę. 
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 
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lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
17. Zawiadomienie: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  
18. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności.  
19. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 
ustawy PZP.  
20. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 
Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 
niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przysługuje.  
21. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest 
w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP.  
18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19) Informacja o umowie ramowej. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i ustawy PZP. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających. 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na fakt, 
iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 
1. e-mail: zamowienia@pwst.krakow.pl  
2. strona internetowa www.pwst.krakow.pl  
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
26) Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
 
Podpisał:  
 
Kanclerz PWST  
 
 
mgr Franciszek Gałuszka             Kraków, 14 lipca  2017 r.  
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FORMULARZ      OFERTY  

________________________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY – PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
ul. Straszewskiego 21-22, 31 – 109 Kraków 
________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 
…………………………………………………………………………………., 
Adres siedziby –  
 
……………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji –  
……………………………………………………………………………………, 
 
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 
 
 
E-mail: ..............................................................; 
 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na 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, składamy poniższą ofertę: 
 
1) oferujemy cenę szacowaną za całość przedmiotu zamówienia, za łączną kwotę netto 
……………………..… PLN., co po doliczeniu należnej stawki od podatku od towarów i usług 
VAT w wysokości ……..%, daje kwotę brutto ……………….................... PLN, (słownie: 
..................................................................................... PLN), 
 
2) oferujemy termin realizacji zamówienia od dnia 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., z 
uwzględnieniem zapisów treści SIWZ i wzoru umowy, 

 
3) oferujemy termin płatności wynoszący ………* dni  liczony od dnia prawidłowego 
wystawienia faktury odpowiednio dla wymagań określonych w SIWZ i we wzorze umowy, 

 
4) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: ............................. 
……………………... (dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium przelewem) * , 

 
5) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału  
w postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami 
postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem umowy),  

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 
 
7) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami  
i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
 
8) oświadczamy, że: 
            - posiadamy koncesję na dystrybucję gazu ziemnego*  /  
            - posiadamy 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*, 
 
9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
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: oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ...................................... strony od ................ 
do ..............* . 
 
10) oświadczamy, że jesteśmy mikro / małym / średnim / dużym*  przedsiębiorcą, 

 
11) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 

 
12) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania, 
- oświadczenie Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- kalkulacja ceny oferty, 
- wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy) 
inne – .................................................................*. 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty  
i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub 
skreślić bądź pozostawić bez wypełnienia, jeżeli nie dotyczy. 
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Załącznik A do Formularza Oferty 

 
 
 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na 
wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do obiektów, na terenie 
Województwa Małopolskiego i Śląskiego, PWST w Krakowie”,  prowadzonego przez Państwową 
Wyższą  Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 
Kraków 
oświadczam, co następuje:  
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY:  

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………... 
…….……………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………… 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, 
tj.:…………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………………………………..……….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE 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. 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na 
wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do obiektów, na terenie 
Województwa Małopolskiego i Śląskiego, PWST w Krakowie”, prowadzonego przez Państwową 
Wyższą  Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 
Kraków  oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY:  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14 lipca 2017 r., pkt 5) Warunki udziału w 
postępowaniu 
 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
udziału w postępowaniu). 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW : 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14 lipca 2017 r.,  pkt 
5) Warunki udziału w postępowaniu 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
udziału w postępowaniu),  
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………..………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie:  
………………………………………………………………..………………… 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
Miejscowość ........................., data........................... 2017 roku. 
 

 
........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE 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. 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

KALKULACJA CENY OFERTY 
 
Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę oferty, indywidualną kalkulacj ę, odpowiednio do 
wzoru tabelarycznego przedstawione poniżej: 
 

I.    Punkt poboru: ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, nr identyfikacyjny punktu wyj ścia – 
002019833, nr punktu poboru – CO16329, taryfa W5,  moc zamawiana – 330 kWh/h  
 

LP  Ilość jednostek 

Cena 
jednostkow

a netto 
[PLN/ 

1 kWh/h]* 

Wartość 
netto [PLN] 

Wartość 
VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 Opłata za sprzedaż gazu 
ziemnego 

703 239,00 
kWh/h 

 
   

2 Opłata abonamentowa 12 miesięcy     
3 Opłata sieciowa stała      
4 Opłata sieciowa zmienna      
5 Podatek akcyzowy      
6 Inne koszty lub opłaty,  

o ile dotyczy   
    

Łącznie PLN PLN PLN 

Całkowita 
kwota 
brutto: 

PLN 

 
II. Punkt poboru: ul. Warszawska 5 w Krakowie, nr identyfikacyjny punktu wyj ścia – 002018354, nr 
punktu poboru – CO16264, taryfa W5,  moc zamawiana – 122 kWh/h 
 

LP  
Ilość 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/ 
1 kWh/h]* 

Wartość 
netto [PLN] 

Wartość 
VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 Opłata za sprzedaż gazu 
ziemnego 

314 189,00 
kWh/h 

 
   

2 Opłata abonamentowa 12 miesięcy     
3 Opłata sieciowa stała      
4 Opłata sieciowa zmienna      
5 Podatek akcyzowy      
6 Inne koszty lub opłaty,  

o ile dotyczy   
    

Łącznie PLN PLN PLN 

Całkowita 
kwota brutto: 

PLN 
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III.  Punkt poboru: ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu, nr klienta – 10822, nr punktu poboru – 
PL0030003403, taryfa W5, moc zamawiana – 121 kWh/h 
 

LP  Ilość jednostek 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/ 
1 kWh/h]* 

Wartość 
netto 

[PLN] 

Wartość 
VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 Opłata za sprzedaż gazu 
ziemnego 

251 782,00 
kWh/h 

 
   

2 Opłata abonamentowa 12 miesięcy     
3 Opłata sieciowa stała      
4 Opłata sieciowa zmienna      
5 Podatek akcyzowy      
6 Inne koszty lub opłaty, 

 o ile dotyczy   
    

Łącznie PLN PLN PLN 

Całkowita 
kwota brutto: 

PLN 

 
 

Łączna kwota brutto za 3 w/w punkty poboru: PLN 
 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2017 roku. 

 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 

* cenę podatku akcyzowego należy wyliczyć jako  PLN/ kWh 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy/om] 
 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW  
 
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności), przewidywanych do 
realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu. 
W przypadku powołania się przez Wykonawcę 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. 
Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje 
zatrudnienie podwykonawcy/ów. 
Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części 
(zakresu) zamówienia 
 
Podwykonawca  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* 
 
Powierzany zakres zamówienia:  
 
………………………………………………..................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 
 
 

 
....................................................................... 

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby 
podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów 
udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz z ofertą w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e 
do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y] 
 

 

PISEMNE ZOBOWI ĄZANIE PODMIOTU  

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZB ĘDNYCH ZASOBÓW NA 

OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENI A ZGODNIE Z 

ART. 22a UST. 1 USTAWY PZP 

 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
………………………………………………………………………………….………… 
 
……………………………………………………………………...............................…..  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o 
ile dotyczy)*  
 
 
Oświadczam/y, że w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla obiektów PWST 
zobowiązuję/my (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*  
 

 
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

 
2 zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

3 sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 
 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

 
4 charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
5 zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

 
 
 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować i doręczyć Zamawiającemu na adres składania ofert podany w 
SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP] 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE O POWI ĄZANIU KAPITAŁOWYM 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 
 
Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że: 
 
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w 
niniejszym postępowaniu *) 
lub 
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
 
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy 
kapitałowej , o ile dotyczy* ) 
 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

 
....................................................................... 

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
Oświadczenie można złożyć faksem lub e-mailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie 
niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 


