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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych) o wartości nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 

 

SPRZEDAŻ I DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO 
DLA CLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W WARSZAWIE 

 
 

 
 
 
Nr postępowania: CLIX LO.1.2019 
 
 
 
 
 
Opracowała komisja przetargowa: 
 
1. Barbara Jopowicz - przewodniczący 
 
2. Anna Szczęsna - sekretarz 
 
3. Michał Popławski - członek komisji 
 
 
 

 
 

Zatwierdził:  Dyrektor CLIX Liceum 

Ogólnokształcącego w Warszawie 

 
         
      Iwona Rydlewska 
        
       
 

Warszawa, dnia  16 października 2019 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający: 
CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego  
ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa 
NIP:  522 309 70 74 
REGON: 367647409 
Strona internetowa: https://solipska.edupage.org 
adres e-mail: liceum@solipska.edu.pl 

 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej 
ustawą PZP. 

 
2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
 
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
 

 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

CPV:  
09 12 00 00-6 – paliwa gazowe  
65 21 00 00-8 – przesył gazu 
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
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IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Termin realizacji zamówienia ustala się od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. lub 
wcześniejszego wyczerpania środków finansowych Zamawiającego określonych w    § 3 
ust. 3 umowy, a wynikających z budżetu Zamawiającego przeznaczonych na ten cel. 

 
 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU     
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży dokumenty 
potwierdzające posiadanie: 

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne, tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), 
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej lub 
- umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym 
znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego – w przypadku 
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki, o których mowa w rozdziale V. 1. 2) niniejszej SIWZ, powinien spełniać co 
najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

 
 
Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

PZP: 
 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
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wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 

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

 
 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dostarczyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI.1. niniejszej SIWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

 
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, w którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ. 

 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ dotyczące tych 
podmiotów, ponadto do oferty Wykonawca składa zobowiązanie tych pomiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
określając charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotami, 
zakres zasobów oraz okres udziału innego podmiotu. 
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5. 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: 

 
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci 
dystrybucyjnej lub 

c) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie 
będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, 

d) dokumenty wymienione w § 5 pkt 2 - 4, 9 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa 
dokumenty wymienione w § 5 pkt 1 - 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ - 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. 

 
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1126). 

 
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  
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1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI 
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna i 
które należy złożyć w oryginale. 

 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 
 
3. Zawiadomienia, oświadczenia oraz wnioski przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa. 

 
4. Zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 
liceum@solipska.edu.pl. 

 
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w 

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w rozdz. VII.7. niniejszej SIWZ. 
 
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

 
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

Wykonawcami jest: Iwona Rydlewska od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 
jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 
Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 



Strona 7 z 18 

 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

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. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania 

ofertą skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP). 
 
 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także 
informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ; 
3) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowania i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 
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3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisana propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

 
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona (np. zbindowana, zszyta – uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) 
oraz zawierała spis treści. 

 
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
 
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 
 

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, 
ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa 

 
„OFERTA W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PALIWA 

GAZOWEGO DLA CLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WARSZAWIE,  
NUMER SPRAWY: CLIX LO.1.2019 

Nie otwierać przed dniem 28 października 2019 r. godz.1130 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
 
11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
12.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem: tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoczesnego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

 
13.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 
2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 
14.  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 
dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
15.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

 
16.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych 
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 
17.  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

 
18.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśniać z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 
VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego: 
CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 
ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa 
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godziny urzędowania: 8:00-16:00 
 

w terminie do dnia 28 października 2019 r. 
do godz. 1100 

      i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X. 
 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

 
3. Oferta złożona po terminie, o którym mowa w pkt 1, zostanie zwrócona Wykonawcy 

na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: CLIX Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19, 02-482 
Warszawa w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1130. 

 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy PZP. 

 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
https://solipska.edupage.org informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
 
 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załączniki 2 do SIWZ 
łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

 
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

 
3. Cena oferty jest ceną brutto za dostarczanie paliwa gazowego do budynku CLIX 

Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. 
Solipskiej 17/19, 02-482 Warszawa na warunkach określonych w SIWZ. Podane 
ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 
trwania umowy i służą ocenie ofert. 

 
4. Zaoferowana cena brutto stanowić będzie maksymalną wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu umowy, po wyczerpaniu której umowa wygasa. 
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5. Ceny muszą być: podane i wyliczone z dokładnością do pięciu miejsc po 
przecinku.  

 
6. Łączna cena ofertowa brutto musi być wyrażona w złotych polskich w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  
 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 
 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach: 

„Łączna cena ofertowa brutto” - C 
 

2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga (%) Liczba punktów sposób oceny według wzoru 

Łączna cena ofertowa 

brutto 

100% 100 Cena najtańszej oferty 

C = --------------------------------------  x 100 pkt 

Cena badanej oferty 

 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 
 

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOKONAĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
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1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

 
2. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. 
 
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
 
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 
 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4. 
 
 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
 
XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 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, w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
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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, zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLIX Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa, 
reprezentowane przez jego Dyrektora. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w CLIX Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie jest Pan Jakub 
Biernacki, e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl, tel.: 723 239 980. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 
postępowania: CLIX LO.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 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 
2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa PZP”;   

 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; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− 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 (z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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.  

 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy  
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (składane przez 
Wykonawcę po zamieszczeniu przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy PZP) 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla CLIX Liceum 

Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Solipska 17/19, 02-4822 Warszawa, zgodnie z 

warunkami zawartymi w SIWZ 

2. Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Solipska 17/19, 02-4822 Warszawa. 

3. Okres realizacji umowy: od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

4. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

5. Grupa taryfowa, moc zamówienia pobór w okresie obowiązywania umowy: w 

zależności od punktu poboru (zgodnie z pkt 6. niniejszego załącznika) 

6. Punkty poboru paliwa gazowego: 

1) punkt poboru 1 (w budynku szkoły przy ul. Solipskiej 17/19): 

a) zamówiona moc umowna: 290 kWh/h 

b) grupa taryfowa:  W-5   

c) pobór w okresie obowiązywania umowy (36 miesięcy): 2 250 000 kWh  

d) roczny pobór: 750 000 kWh 

e) urządzenia pobierające (moc): 

- kocioł DE DIETRICH C 210-170 ECO szt. 2 o mocy cieplnej 160 kW 

- kocioł DE DIETRICH MCA 115 - szt. 1 o mocy cieplnej 114 kW 

- kocioł DE DIETRICH MCA   90 - szt. 1 o mocy cieplnej 89,5 kW 

f) prognozowane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w punkcie 

poboru 1: 

miesiąc prognozowane zużycie paliwa w 

kWh 

styczeń 160 000 

luty 120 000 

marzec 100 000 

kwiecień 50 000 

maj 10 000 
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czerwiec 6 000 

lipiec 6 000 

sierpień 5 000 

wrzesień 8 000 

październik 50 000 

listopad 100 000 

grudzień 130 000 

Razem: 745 000 

 

2) punkt poboru 2 (w budynku szkoły przy ul. Solipskiej 17/19): 

a) zamówiona moc umowna: do 110 kWh/h 

b) grupa taryfowa: W-2.1 

c) pobór w okresie obowiązywania umowy (36 miesięcy): 41 700 kWh 

d) roczny pobór: 13 900 kWh 

e) urządzenia pobierające (moc): 

- kuchnia gazowa - szt. 2 o mocy cieplnej 10 kW 

- gazowe urządzenie technologiczne - szt. 2 o mocy cieplnej 10 kW 

- gazowe urządzenie technologiczne – szt.1 o mocy cieplnej 20 kW 

f) prognozowane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w 

punkcie poboru 2: 

miesiąc prognozowane zużycie paliwa w 

kWh 

styczeń 1 200 

luty 1 200 

marzec 1 200 

kwiecień 1 200 

maj 1 200 

czerwiec 1 200 

lipiec 850 

sierpień 850 
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wrzesień 1 200 

październik 1 200 

listopad 1 200 

grudzień 1 200 

Razem: 13 900 

 

7. Szacunkowa ilość paliwa gazowego określona w pkt 6 niniejszego 

załącznika ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie 

stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez 

Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego, poza rozliczeniem 

należności za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego, według cen 

określonych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w ramach postępowania. 

8. Zaoferowana cena brutto za zamówienie stanowić będzie maksymalną 

wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu umowy, po wyczerpaniu której 

umowa wygasa. 
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