
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1.07.2022 Nr 2022/BZP 00234591/01 

 
Dostawy 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy 
Leśnica 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337 

1.5) Adres zamawiającego  

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9 

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica 

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150 

1.5.4.) Województwo: opolskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl 

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów 
publicznych - jednostka samorządu terytorialnego  

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne  

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie 

Zamawiający 2 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Lesnicy - punkt poboru Centrum 
Edukacji Ekologicznej Ochrony Kraj. Hist. 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561966152 



1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: Nad Wodą 15 

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica 

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150 

1.5.4.) Województwo: opolskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski 

1.5.7.) Numer telefonu: 774048315 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzo@lesnica.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzo.lesnica.pl 

Zamawiający 3 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Lesnicy - punkt poboru Szkoła 
Podstawowa w Leśnicy 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561966152 

1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: Zdzieszowicka 23 

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica 

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150 

1.5.4.) Województwo: opolskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp@lesnica.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://splesnica.wodip.opole.pl/j3/ 

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne 



Wszelkie obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zgodnie 
z zawartym miedzy Zamawiającym Porozumieniem wykonuje Zamawiający - Gmina Lesnica 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:  

Zamówienia publicznego  

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica  

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ab06c0a-f60d-11ec-9a86-f6f4c648a056 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234591/01 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01 11:49 

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/08/P 

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:  

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy 
Leśnica 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w 
art. 94 ustawy: Nie 

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy  

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  



3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej: Tak 

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o 
udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy 
udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w 
zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” oraz poczty elektronicznej – 
um@lesnica.pl 
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: 
a. w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774639859 wew. 49 email: zp@lesnica.pl 
9. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się ( nie dotyczy składania 
ofert) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3a. 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. W 
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem 
formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” 
oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl 
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: 
a. w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774639859 wew. 49 email: zp@lesnica.pl 
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma 
dostęp do formularzy: złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza 
do komunikacji. 
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
(dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie e-
PUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).  
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 
złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP. 
8. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w 
tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajduje się na miniPortalu w zakładce „dla 
Wykonawców”, „Lista wszystkich postepowań”. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany 
jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku podania niewłaściwych danych 
odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi 
Wykonawca. 



9. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się ( nie dotyczy składania 
ofert) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3a. 

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi 
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które 
nie są ogólnie dostępne: Nie 

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:  

polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez 
Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; 
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można 
skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn„ Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica” 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa 
PZP”;  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy PZP;  
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 



8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
9) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 
10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 
danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez 
Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; 
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można 
skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn„ Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica” 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa 
PZP”;  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy PZP;  
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 



Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
9) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 
10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 
danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania: Nie 

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie 
przedmiotu zamówienia: Nie 

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem całego zadania jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego 
wysokometanowego o symbolu E do jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica w ilości 
1.525.000 kWh do niżej wymienionych odbiorców – obiektów – zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SWZ): 
1) Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, dostawa do: Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15 w 
ilości: 1.064.000 kWh. 
2) Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Zdzieszowicka 23, w ilości: 461.000 kWh. 
2. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi 



Normami. 
3. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na 
okres około 16 miesięcy i wynosi 1.525.000 kWh. Wartość wolumenu gazu jest wartością 
szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a 
faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż 
te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
4. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących 
wskazań układu pomiarowego – rozliczeniowego (danych przekazanych przez OSD). 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość dostarczonego gazu.  

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2024-01-01 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na 
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert 

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 
nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 
 
Opis kryteriów oceny Znaczenie 
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta 
1. Cena ofertowa 100% 100 
 
 
W celu przydzielenia punktów Zamawiający wyliczy ilość punktów wg wzoru:  
CN 
P1 = ------ x 100 
COB 
Gdzie:  
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ofert badanych  
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  
 
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który złoży ofertę z 
najniższą ceną i uzyska największą ilość punktów. 
4. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy pzp. 
Cena za paliwo gazowe nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi, tj. dostawy paliwa 
gazowego. Paliwo gazowe nie może być dostosowane do specyficznych wymagań 
Zamawiającego – jest ono znormalizowane i oferowane w powszechnie przyjętych 
standardach. Standardy jakościowe zostały opisane w § 38 i § 43 Rozporządzenia Ministra 



Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu gazowego (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.). 
W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego 
kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty 
o znaczeniu ponad 60%. 
5. Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert. 

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo  

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny  

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 100 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda 
etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:  

Art. 109 ust. 1 pkt 4 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa 
gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada: 
a) koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 
b) koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 



Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci w obszarze, na którym znajduje 
się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do 
punktów odbioru opisanych w załączniku nr 6 do SWZ. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: 
Tak 

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania 
wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – ( na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086), i innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 - (na wezwanie 
Zamawiającego w terminie 5 dni);  

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: Koncesja w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);  
Koncesja w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci w obszarze, na którym znajduje 
się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważna Umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do 
punktów odbioru opisanych w załączniku nr 1A do SWZ. - (na wezwanie Zamawiającego w 
terminie 5 dni);  

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:  



1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie złotych: 
osiem tysięcy 00/100). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania 
ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 
ustawy Pzp. 
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub poręczenia, o których 
mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 
gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej. (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).  
5. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres 
związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia, z jednoznacznym zapewnienie 
Gwaranta/Poręczyciela, że dokona niezwłocznie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego 
wpłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy, na 
każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Leśnicy 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004. Jeżeli 
wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 
pkt.2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 
w postaci elektronicznej jako załącznik do oferty, w wydzielonym pliku. 
a. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie. 
8. Oferta wykonawcy, który: nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp - zostanie 
odrzucona. 
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.  

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia:  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 
Wykonawcy. 



4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: 
Nie 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:  

Zmiany do umowy zostały zawarte w paragrafie 15 w projekcie umowy.  

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety 
związane z realizacją zamówienia: Nie 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00 

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy 
zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres skrytki e-PUAP: 
/6s64qo8lne/SkrytkaESP 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:00 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09 

Z up. BURMISTRZA 

Andrzej Iwanowski 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 


