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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 

 

  
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

po modyfikacji z dn. 19.11.2018 r. 

 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Kompleksowa  dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim. 

 
 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Prorektor ds. ogólnych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

Jana Pawła II 

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 
 (pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego 

powierzył wykonanie zastrzeżonych  

dla siebie czynności) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, dn. 13.11.2018 r. 

http://www.kul.pl/prorektor-ds-nauki-i-ksztalcenia,16032.html
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

2. Adres: Al. Racławickie 14 

            20 – 950 Lublin 

            NIP: 712-016-10-05 

            REGON: 000514064 

3. Adres strony internetowej: www.kul.pl 

4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 81 445 43 92 

fax: 81 445 41 63 

e-mail: dzp@kul.pl   

5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. 

6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html    
 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają 

przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartości szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p30/085/2018. W kontaktach z Zamawiającym 

Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.  
 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz 

dystrybucję do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i 

Tomaszowie Lubelskim. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące punktów poboru gazu znajdują się w tabeli w załączniku nr 1a do 
SIWZ – Wykaz punktów poboru gazu. 

4. Zamawiający informuje, iż przewidywany dwuletni pobór gazu ziemnego dla wszystkich punktów poboru szacuje w wysokości  
2 176 156  kWh. 

5. Podane w załączniku Nr 1 a do SIWZ oraz przyjęte powyżej zużycie gazu ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do 
obliczenia ceny oferty i porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. 
Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu odbywać się będzie według cen i stawek opłat w złożonej ofercie 
oraz na podstawie faktycznych wskazań układu pomiarowego. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z 
tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.  

6. Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się zgodnie z czasookresami odczytów gazomierzy 
przez dystrybutora gazu (OSD), na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w 
ofercie Dostawcy.  

7. Wykonawca będzie dostarczał paliwo zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w 
aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne oraz polskimi normami. 

8. Dostawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę z siecią dystrybucyjną o świadczenie 
usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.  

9. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do 
instalacji znajdującej się w obiektach Zamawiającego oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa 
Gazowego. 

10. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowanie w szczególności następujące akty prawne: 
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 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2014, Nr 121 z późn. zm.). 

11. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy kompleksowej bez zgody drugiej Strony. Treść umowy 
może być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym przepisami prawa lub w trakcie postępowania sądowego, 
mediacyjnego, arbitrażowego lub administracyjnego z udziałem danej Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej 
Strony po uprzednim zobowiązaniu ich do nie ujawniania treści Umowy kompleksowej. 

12. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. Rozwiązanie Umowy 
kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez pisemne oświadczenie złożone przez stronę umowy, ze skutkiem na 
koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy.  

13. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w 
dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego Dostawca zobowiązany jest do dopełnienia w imieniu 
Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie ewentualnego 
odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający informuje, iż w związku z utratą koncesji przez dotychczasowego 
dostawcę paliwa gazowego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II aktualnie jest na etapie podpisywania umów 
kompleksowych na awaryjną dostawę paliwa gazowego z PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.  

14. Należności wynikające z faktur VAT płatne będą w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Za przekroczenie terminów 
płatności określonych w fakturach, Dostawcy będzie przysługiwało prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczone paliwo gazowe.  

15. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem 
za faktycznie zużytą ilość gazu wg cen określonych w ofercie Dostawcy. 

16. Zamawiający nie jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2014, poz. 752 j.t.).  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości punktów odbioru paliwa gazowego w przypadku nabycia, zbycia lub 
przyłączenia nowego punktu poboru na której znajduje się punkt poboru paliwa gazowego.  

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu poboru gazu. 

19. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):  
CPV: 09120000-6 paliwa gazowe 
CPV: 09123000-7 gaz ziemny 
CPV: 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi 
 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2020  r.  

2. Umowa o zamówienie publiczne wchodzi w życie po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy  

u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i wejściu w życie umów dystrybucyjnych w zakresie każdego punktu poboru gazu. 

3. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż paliwa gazowego przez Wykonawcę. 
4. Termin realizacji umowy może ulec skróceniu w razie wyczerpania 60% wartości umowy i braku zapotrzebowania ze strony 

Zamawiającego. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie 
wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości 
umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 3 
miesięcy.  

5. W razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia przed upływem terminu obowiązywania umowy, umowa wygasa. 
 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydana 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z p.zm) ważna co najmniej do 31.12.2020 r. 
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 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z p.zm) ważna co najmniej do 31.12.2020 r. – w przypadku Wykonawcy będącego 
właścicielem sieci dystrybucyjnej 

lub 
 umowa generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego 

na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego ważna co najmniej do 31.12.2020r. – 

w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

c) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa minimalne warunki w następujący sposób: 

 za spełniających warunek w niniejszym postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej 2 zadania polegające na wykonywaniu dostaw 

gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto każda. Przez jedną dostawę 

Zamawiający rozumie sumę świadczeń zrealizowanych w ramach jednej umowy. 

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, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe warunki powinien 

spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, 

precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać 

wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - 

Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, natomiast warunki spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.   

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, 

Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami wskazanymi w rozdziale VI 

SIWZ. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie  

z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 
 

ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje  wykluczenie wykonawcy, na podstawie w okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 

pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym 

mowa w ust.1 pkt 15, 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. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14)  

i pkt 16)-20) ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę lub naprawieniem szkody, 

złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków  

technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem 

zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie 

upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, 

uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające. 
 

ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia 
 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia 

przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 
 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w  celu 

potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia przesłanek braku wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 

1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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2) Wykonawcy zagraniczni (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast 

dokumentów wskazanych w punkcie nr 1 pkkt. a , składają następujące dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie  

wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie    

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której  

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem  

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  

zamieszkania tej osoby. 
 

3) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z p.zm) ważna co najmniej do 31.12.2020 r. 

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z p.zm) ważna co najmniej do 31.12.2020 r – w przypadku Wykonawcy będącego 

właścicielem sieci dystrybucyjnej  lub 

c) umowa generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu 

ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego ważna co najmniej do  

31.12.2020 r – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielami sieci dystrybucyjnej 

d) wykaz głównych dostaw, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz dowody potwierdzające należyte 
wykonanie tych dostaw.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

1) Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązanie z innym Wykonawcą 

nie prowadzi do zakłócenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny 

ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. 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. 
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ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli zamawiający lub wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie  

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
2. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania  

AZP-240/PN-p30/085/2018. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na 

adres:  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-224;  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być 

kierowane na adres: dzp@kul.pl, a faksem na nr (81) 445-41-63. 

6. Odwołania, przystąpienia do odwołań i wszelka korespondencja związana z odwołaniem mogą być wnoszone wyłącznie w 

formie pisemnej tj. przesłane faksem, drogą pocztową lub osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

7. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania, 

wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do podmiotu wyznaczonego 

na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  

8.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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.  

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:  

Jerzy Kostecki, na nr fax: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl;  

W zakresie zagadnień proceduralnych związanych z przedmiotem zamówienia:  

Małgorzata Nepelska, na nr tel.: 81 445 43 92, na nr fax: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl; 

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, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny  

lub/i osobisty w swojej siedzibie.  
 

 

ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 

3. 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.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

5. 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. 

mailto:dzp@kul.pl
mailto:dzp@kul.pl
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ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 

zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie 

dotyczące terminu realizacji zamówienia, dotyczące 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) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się 

na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

4) zatwierdzony i podpisany formularz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 

5) wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; 

2. Oświadczenia (dotyczące nie tylko wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale. Natomiast 

dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z 

ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język 

polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.   

4. Ofertę składa się w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego oznacza 

sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie 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. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 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. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej 

wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem zgodnie z uchwałą SN z 20 października 

2005 (sygn. III CZP 74/05). 

12. 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 tajemnicę 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. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu,  
w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Firma i Siedziba Wykonawcy 
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Nr tel. i faksu        

      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

      Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin 

      Dział Zamówień Publicznych 

      Budynek Collegium Jana Pawła II;  pokój C-224 

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NR AZP-240/PN-p30/085/2018 

„Kompleksowa  dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim” 

 

Nie otwierać przed  ........... godz. ........... 

14. 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 wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 

napisem „ZMIANA DO OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte podczas jawnej 

sesji otwarcia ofert. Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy.  Powiadomienie o wycofaniu oferty 

dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY NR 

sprawy wskazany w SIWZ”. 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. 

W przypadku otrzymania takiej informacji Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby przez niego 

upoważnionej, za potwierdzeniem odbioru lub prześle ją pocztą na adres wskazany w piśmie. 

16. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

17. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do 

opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy też 

za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych. 

19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane w 

przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, którego walutą 

rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień 

ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku dokonania takiego przeliczenia przez 

Wykonawcę, Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. 
 

ROZDZIAŁ XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-224;  

w terminie do dnia  26.11.2018r.  do godz. 10.00. 

2. Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do 

siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, datą 

wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą 

przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018r.  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – pokój C-224. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Przez cenę rozumiane jest zgodnie z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  

o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wartość wyrażona  

w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;  

w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega 

temu obciążeniu. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu Oferta Wykonawcy sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia. 

5. Podane w formularzu cenowym ilości paliwa są wielkościami prognozowanym umożliwiającymi wybór najkorzystniejszej 

oferty. Natomiast zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

6. Ceny jednostkowe za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe 

niż ceny obowiązujące na dzień składania oferty. Ostateczna wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego zużycia 

(wg wskazań licznika) i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. 

7. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty 

należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 

1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy.  

9. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu  

do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 

11. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny 

podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg tylko jednego kryterium: „cena”. 

Opis kryteriów oceny ofert: 

OPIS KRYTERIUM 
WYBORU OFERTY 

WAGA 
PRZYPISANA 
KRYTERIUM 

SPOSÓB OCENY OFERT  

Cena ryczałtowa  brutto 
za realizację przedmiotu 
zamówienia  

100% 

C = (Cn / Co) x 100 pkt 
gdzie: 
C – przyznane punkty; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium 
to 100 pkt. 

2. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub 
z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie 
oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza  w oparciu o podane kryteria wyboru. 
6. Zamawiający poprawi w ofertach: oczywiste omyłki pisarskie, 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. 
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków 
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których 
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 
2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  

 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 
 

ROZDZIAŁ XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu oraz 

zamieści informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem w/w terminów w przypadku, gdy została złożona tylko jedna oferta. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty przygotuje do akceptacji Zamawiającego 

projekt umowy, uwzględniający istotne postanowienia umowy wymagane przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SIWZ. 

4. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub notariusza. 

6. 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 przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

 

ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dopuszcza się zawarcie umowy kompleksowej na wzorze umowy 
kompleksowej Wykonawcy, przy uwzględnieniu wszystkich postanowień zamawiającego z załącznika Nr 6. 

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  



Dział Zamówień Publicznych 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 43 92 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 
 

 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

1. 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust 2 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. 
 

ROZDZIAŁ XVIII. Informacje o podwykonawcach 

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę w 

formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, firm Podwykonawców którym wykonanie powierzy wraz ze 

wskazaniem zakresu w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.  

2. Jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy (podmiotu trzeciego) wykazując spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wówczas zmiana tego podwykonawcy lub rezygnacja z tego 

podwykonawcy jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia spełnia warunki opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający w terminie 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych dokumentów nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę podwykonawcy lub rezygnację z 

podwykonawcy. 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW  
1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te 

bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 

5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-

950 Lublin; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr 

tel.: 81 445 32 30, e-mail: ido@kul.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr AZP-240/PN-p30/085/2018; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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;   
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7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO. 

3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 

4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający 

informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu i jego załączników.  

5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych jego dotyczących,  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych  osobowych 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. 

6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 

2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 
 

ROZDZIAŁ XX. Inne postanowienia SIWZ 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust 3a ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp. 

14. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także 

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.z 2016 r., poz. 380 ze zm.).  
 

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

2. Wykaz punktów poboru gazu - załącznik nr 1a; 

3. Formularz cenowy – załącznik nr 2; 

4. Formularz Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3; 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4; 

6. Wykaz głównych dostaw – załącznik nr 5;  
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7. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 6; 

8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy 

Pzp - załącznik nr 7; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

  

 

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

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 

     (pieczątka Wykonawcy)  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz 

dystrybucję do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli  

i Tomaszowie Lubelskim. 

2. Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące punktów poboru gazu (adresy punktów, grupy taryfowe, 

zainstalowane urządzenia oraz przewidywane dwuletnie zużycie) znajdują się w tabeli w załączniku nr 1a do SIWZ – Wykaz 

punktów poboru gazu. 

3.  Zamawiający informuje, iż przewidywany dwuletni pobór gazu ziemnego dla wszystkich punktów poboru szacuje w wysokości  
2 176 156 kWh. 

4. Podane w załączniku Nr 1 a do SIWZ oraz przyjęte powyżej zużycie gazu ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do 
obliczenia ceny oferty i porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. 
Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu odbywać się będzie według cen i stawek opłat w złożonej ofercie 
oraz na podstawie faktycznych wskazań układu pomiarowego.  

5. Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się zgodnie z czasookresami odczytów gazomierzy 
przez dystrybutora gazu (OSD), na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie 
Dostawcy. 

6. Dostawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług 
dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.  

7. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do 
instalacji znajdującej się w obiektach Zamawiającego oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa Gazowego. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowanie w szczególności następujące akty prawne: 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi, 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2014, Nr 121 z późn. zm.). 

9. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy kompleksowej bez zgody drugiej Strony. Treść umowy może 
być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym przepisami prawa lub w trakcie postępowania sądowego, mediacyjnego, 
arbitrażowego lub administracyjnego z udziałem danej Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej Strony po uprzednim 
zobowiązaniu ich do nie ujawniania treści Umowy kompleksowej. 

10. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. Rozwiązanie Umowy 
kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez pisemne oświadczenie złożone przez stronę umowy, ze skutkiem na 
koniec miesiąc następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy.  

11. Należności wynikające z faktur VAT płatne będą w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Za przekroczenie terminów 
płatności określonych w fakturach, Dostawcy będzie przysługiwało prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczone paliwo gazowe.  

12. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem 
za faktycznie zużytą ilość gazu wg cen określonych w ofercie Dostawcy. 

13.  Zamawiający nie jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2014, poz. 752 j.t.).  

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości punktów odbioru paliwa gazowego w przypadku nabycia lub zbycia 
nieruchomości, na której znajduje się punkt poboru paliwa gazowego. Nowy punkt poboru będzie w grupie taryfowej wymienionej 
w tabeli w załączniku nr 1a do SIWZ – Wykaz punktów poboru gazu. 



Dział Zamówień Publicznych 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 43 92 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 
 

 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany raz w roku grupy taryfowej i mocy umownej gazu  w ramach grupy taryfowej 
wymienionej w tabeli w załączniku nr 1a do SIWZ – Wykaz punktów poboru gazu. 

16. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 01.01.2019 – 31.12.2020  r. 

17. Warunkiem rozpoczęcia dostaw gazu we wskazanym terminie jest skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie obowiązujących umów 
oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie 
odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 

19. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń  
w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję. Zamawiający przekaże dostawcy kopię aktualnie obowiązującej 
umowy dla poszczególnych punktów poboru. Zamawiający informuje, iż w związku z utratą koncesji przez dotychczasowego 
dostawcę paliwa gazowego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II aktualnie jest na etapie podpisywania umów 
kompleksowych na awaryjną dostawę paliwa gazowego z PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. 

20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu poboru gazu. 

 

 

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

(miejscowość i data) 

(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 a do SIWZ/Umowy 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018              

WYKAZ PUNKTÓW POBORU GAZU 

 

L.p. Na podstawie umowy nr 
 

UZDZZ/2017/01/7  
(EDF.227/14/01/17GAZ_19) 
zawartej w dn. 23.01.2017 

Adres punktu odbioru 
gazu 

Granica 
własności sieci 

przed. 
gazowniczego  
i inst. gazowej 

Moc 
umowna 
(kWh/h) 

Planowane 
szacunkowe 

zapotrzebowanie  
gazu (kWh/24 

mies.). 

Grupa 
taryfowa 

ID punktu 
poboru 

Urządzenia odbioru gazu 

1  Al. Racławickie 14,  
20-950 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

111 192000 W-5 PL0031934496 1.kuchnie gazowe- duże - 3 
szt.(28.5 kW/szt.)  

2.taborety gazowe - 6 szt. 

2 ul. Konstantynów 1I,  
20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

110 8000 W-1.1 004318645 palniki gazowe 278 szt.1,53 
kW 

3 ul. Konstantynów 1A, 
20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 28 000 W-3.6 004187192 kuchenki gazowe 24 szt.,  
taboret gazowy 1 szt. 

4 ul. Konstantynów 1D, 
20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

110 10 000 W-3.6 004187193, 
004187194 

kuchenki gazowe 55 szt. 

5 ul. Konstantynów 1B, 
20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

66 15 000 W-2.1 004187195 kuchenki gazowe 6 szt. 

6 ul. Radziszewskiego 7, 
20-950 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

110 90 000 W-3.6 004187655 kuchenka elek. z piekarnikiem 
gazowym;  

kuchenka czteropalnikowa  
z blatem grzewczym;  

3 szt. taborety grzewcze 
gazowe 

7 ul. Norwida 4,  
Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 128 000 W-3.6 004187712 1.kuchenki gazowe 2 szt., 
2. piec C.O. moc 30 kW 

3. podgrzewacz c.w.u. moc 7 
kW 

8 ul. Niecała 8  
Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

66 17 000 W-3.6 004187812 kuchenki gazowe 8 szt. 

9 Al. Racławickie 14,  
20-950 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 2 500 W-1.1 004187657 kuchenki gazowe 8 szt. 
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10 ul. Zbożowa 59,  
Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 20 000 W-2.1 004161136 kocioł  moc 24 kW 1 szt. 

11 ul. Zbożowa 61, 
 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 30 000 W-3.6 004161137 kocioł  moc 42 kW 1 szt. 

12 ul. Konstantynów 
1E/10 20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 2800 W -1.1 009247705 kuchenka gazowa (11kW) 

13 ul. Konstantynów 
1E/12, 20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 2800 W-1.1 004187242 kuchenka gazowa 

14 Al. Kraśnicka 102,  
20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

66 6000 W-1.1 004187244 palniki laboratoryjne - 28 szt. 

15 ul. Konstantynów 
1E/6, 20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 2 100 W-1.1 004187236 kuchenka gazowa 

16 ul. Puławska 94, 
Kazimierz Dolny 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

66 130 000 W-3.6 004068935 1.piec C.O. -50kW,  
2. kuchenki gazowe -2 szt. 

17 ul. Konstantynów 1J, 
20-708 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

44 3000 W-1.1 009189106 palniki gazowe 54 szt. 

18 ul. Lwowska 80, 
Tomaszów Lubelski 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

176 1075256 W-5.1 PL0031936113 
 

kocioł gazowy  
 2 szt. 120 kW 

19 ul. Lwowska 120, 
Tomaszów Lubelski 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

110 380 000 W-4 008056549 1 szt. kocioł gazowy MOZG  
125 kW 

20 ul. Ofiar Katynia 6, 
Stalowa Wola 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

110 18 000 W-2.1 008107699 kuchenki gazowe    25 szt. 

21 ul. Ofiar Katynia 8b, 
Stalowa Wola 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

55 4500 W-1.1 008238564 palniki laboratoryjne - 50 szt. 

22 brak umowy- brak gazu ul. Niecała 8A/112 
20-080 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

 2800   Kuchenka gazowa 

23 brak umowy- brak gazu ul. Niecała 8A/113 
20-080 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

 2800   Kuchenka gazowa 

24 brak umowy- brak gazu ul. Chopina 29/9 
20-023 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

 2800   Kuchenka gazowa 

25 Brak umowy- brak gazu ul. Chopina 29/17 
20-023 Lublin 

kurek  w szafce 
gazomierzowej 

 2800   Kuchenka gazowa 
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Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach dla  punktu poboru z grupy  taryfowej W-5.1 

 
Nazwa 

klienta 

 

Adres 
siedziby 
odbiorcy 

Adres 
punktu 
poboru 

ID punktu 
wyjścia 

Grupa 
taryfow
a 

Zamówienie paliwa gazowego per miesiąc  - rok umowny 2019/2020 [kWh] 

X XI XII I II III IV V VI VII VII IX ROK 
24 

miesiące 

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski 
Jana Pawła 
II 
NIP: 
7120161005 

Al. 
Racławickie 
14, 20-950 
Lublin 

22-600 
Tomaszów 
Lubelski ul. 
Lwowska 
80,   

PL0031936113 
 

W-5.1 54860 6034
6 

6583
2 

6583
2 

60346 5486
0 

43888 32916 21944 21944 21944 32916 537628 1075256 

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski 
Jana Pawła 
II 
NIP: 
7120161005 

Al. 
Racławickie 
14, 20-950 
Lublin 

Lublin, Al. 
Racławickie 
14 

PL0031934496 W-5.1 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 192000 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

     (pieczątka Wykonawcy)               

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

Kompleksowa  dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim 

Wycenić wykaz:  

 

Cena za usługi dystrybucji w PLN netto Cena za gaz w PLN netto Cena oferty 

L.p. Adres 
punktu 
odbioru 

gazu 

Grupa 
taryfow
a 
 

Szacowana 
Ilość 

zużycia 
jednostek 

(kWh) 
paliwa 

gazowego 
na 24 m-ce 

Stawka 
opłaty 
stałej za 
1 mc 
(zł/kWh) 
lub zł za 
miesiąc) 
zgodnie  
z taryfą 

Wartość 
netto 
opłaty 
stałej za 
24 m-ce 

Stawka 
opłaty 

zmiennej 
za 24 

miesiące 
(zł/kWh) 

Wartość 
netto 
opłaty 

zmiennej 
za 24  
m-ce 

Łączna 
wartość za 

usługi 
dystrybucyjne 

za 24 m-ce 

Cena 
jednostkowa 

za gaz 
(zł/kWh) 

Wartość 
netto 
za gaz 

Abonament 
za w zł 1 m-

c  

Wartość 
netto za 

abonament 
za 24 m-ce 

RAZEM: 
Wartość 
netto za 
24 m-ce 

RAZEM: 
Podatek 

VAT za 24 
m-ce w 

PLN 

RAZEM: 
Wartość 
brutto za 
24 m-ce 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Al. 
Racławickie 
14, 20-950 

Lublin 

W-5.1 192 000 

            

2.  ul. 
Konstantynó

w 1I,  
20-708 
Lublin 

W-1.1 8 000 

            

3.  ul. 
Konstantynó

w 1A,  
W-3.6 28 000 
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20-708 
Lublin 

4.  ul. 
Konstantynó

w 1D,  
20-708 
Lublin 

W-3.6 10 000 

            

5.  ul. 
Konstantynó

w 1B,  
20-708 
Lublin 

W-2.1 15 000 

            

6.  ul. 
Radziszewski

ego 7,  
20-950 
Lublin 

W-3.6 90 000 

            

7.  ul. Norwida 
4, Lublin 

W-3.6 128 000 
            

8.  ul. Niecała 8 
Lublin 

W-3.6 17 000 
            

9.  Al. 
Racławickie 

14,  
20-950 
Lublin 

W-1.1 2 500 

            

10.  ul. Zbożowa 
59, Lublin 

W-2.1 20 000 
            

11.  ul. Zbożowa 
61, Lublin 

W-3.6 30 000 
            

12.  ul. 
Konstantynó
w 1E/12, 20-

708 Lublin 

W-1.1 2800 
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13.  ul. 
Konstantynó
w 1E/10, 20-

708 Lublin 

W-1.1 2800 

            

14.  Al. Kraśnicka 
102,  

20-708 
Lublin 

W-1.1 6000 

            

15.  ul. 
Konstantynó

w 1E/6,  
20-708 
Lublin 

W-1.1 2 100 

            

16.  ul. Puławska 
94, 

Kazimierz 
Dolny 

W-3.6 130 000 

            

17.  ul. 
Konstantynó

w 1J,  
20-708 
Lublin 

W-1.1 3000 

            

18.  

ul. Lwowska 
80, 

Tomaszów 
Lubelski 

W-5.1 1075256 

            

19.  

ul. Lwowska 
120, 

Tomaszów 
Lubelski 

W-4 380 000 

            

20.  

ul. Ofiar 
Katynia 6,  
Stalowa 

Wola 

W-2.1 18 000 
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21.  

ul. Ofiar 
Katynia 8b, 

Stalowa 
Wola 

W-1.1 4500 

            

22.  

ul. Niecała 
8A/112 
20-080 
Lublin 

W-1.1 2800 

            

23.  

ul. Niecała 
8A/113 
20-080 
Lublin 

W-1.1 2800 

            

24.  

ul. Chopina 
29/9 

20-023 
Lublin 

W-1.1 2800 

            

25.  

ul. Chopina 
29/17 
20-023 
Lublin 

W-1.1 2800 

            

RAZEM: 
         

       

 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ........................................................................................................................... zł, 

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:.......................................................................................................................... zł, 

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł). 
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............................................... ............................................... 

(miejscowość i data) 
(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
.....................................................          
  (pieczątka Wykonawcy)       

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 
 

OFERTA WYKONAWCY  

 

Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………. 

…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………………………………….………., 

Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………………………… 

…………………………………………………………….................…………………….………………………………………………………………………………………., 

Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………., 

Nr tel. - ........................................................................., Nr fax - ......................................................................... 

E-mail: ............................................................................, http://www.………...................………...........………..........…, 

NIP - ..................................................................., REGON - ................................................................................, 

KRS/CEiDG ……………..……………….…................………………………………………………………………………………………..…………………...………., 

 

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: 

        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn. Kompleksowa  dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim, składamy sporządzoną na podstawie pobranej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę skierowaną do: 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach: 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ........................................................................................................................... zł, 

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł) 

stawka podatku VAT ......................... %, 

kwota podatku VAT ……….......……................... zł,  

(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł) 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:.......................................................................................................................... zł, 

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł). 

2. Podana cena w formularzu ofertowym i cenowym, będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie  
z wyjątkiem przypadków przewidzianych w SIWZ oraz w projekcie umowy. 
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena 

uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 21 dniowy termin płatności od dnia prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku.  
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże dokumencie. Przedmiotowe 

zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ, którego 
postanowienia w pełni akceptujemy. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od 

towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 
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10.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

11.Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) i pozwolą na to przekazane dane 
identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  
oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

12. Informujemy, iż Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy / Podwykonawcom zostanie powierzone 

wykonanie następujący zadań**: 

Lp. Dane firmy Podwykonawcy i zakres zadań powierzonych podwykonawcom***(wpisać jeżeli dotyczy) 

  

  

  

13.W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

14. Ofertę niniejszą składamy na ..................... kolejno ponumerowanych stronach. 

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w rozdziale XIX SIWZ dotyczącymi  przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

     1) Zaakceptowany i podpisany Opis przedmiotu zamówienia 

     2) Wypełniony formularz cenowy 
     3) .................................................................... 

 

 

 

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

(miejscowość i data) 

(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

* UWAGA: W sytuacji gdy o udzielenie zamówienia ubiega się dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie Wykonawcy ma 

obowiązek podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika.  

** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 

 

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

     (pieczątka Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Kompleksowa dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 

Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim, oświadczam, co następuje: 

 

□ DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy: 

1)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji 

lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

3)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;  

5)  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

7)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 

poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
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8)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 

osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych;  

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

2) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie 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 (Dz.U. poz. 978, 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 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

3) Jeżeli dotyczy: 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 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………….……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...… 

 

□ DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIAŁE V UST. 1 PKT 2) SIWZ 
 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych. 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

ROZDZIAŁE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…….. 

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG). 
 

□ DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW 

III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………  
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 ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………… 

 ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………… 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

(miejscowość i data) 

(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
..............................................         

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 

     (pieczątka Wykonawcy) 

 
WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej  
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
 
Kompleksowa  dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 
Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim  
 
Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy co najmniej dwie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w SIWZ: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość brutto zamówienia 

(zł) 

Data wykonania 
 

Zamawiający 
(pełna nazwa 

i dokładny adres) Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1 

 
     

2 

 
     

3 

 
     

 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane główne dostawy zostały wykonane należycie. 
 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

składania, dowodów potwierdzających, że wykazane główne  dostawy  zostały wykonane należycie 

 

 

 

  

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

(miejscowość i data) 

(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR ……………………………………….. 
zawarta w dniu ……………………………………………………...  w Lublinie, pomiędzy:  
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,  
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez  
………………………………………………………………………………………………… -.. ………………………………., 
 upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………………..znak pisma ROP-…………………………..  udzielonego 
przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 
przy kontrasygnacie Kwestora KUL, 
a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..,NIP: ……………………………….., REGON 
…………………………………………… wpisaną do …………………………………………………………………. reprezentowaną przez:  
zwaną  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z 
późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, na ……………………………………………………………………….. (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-
p30/085/2018), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego do 
budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie 
Lubelskim w ilości około 2 176 156  kWh zgodnie z Wykazem punktów poboru gazu – zał. Nr 1a do SIWZ/Umowy. 
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do 
instalacji znajdującej się w obiektach Zamawiającego oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa Gazowego. 
3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 
2012 r. 1059 t.j z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu Cywilnego, 
postanowieniami umowy oraz zgodnie z Taryfą dla paliwa gazowego Wykonawcy, zwanego dalej Sprzedawcą, którą Zamawiający 
otrzyma i z którą, na dzień złożenia oferty, się zapozna. 
4. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. Nr 1059 oraz z 2013 poz.984 i poz.1238, z 2014 poz. 457, 490, 
900, 942, 1101, 1662, z 2015 poz.151, 478,942,1618,1893,1960, 2365 z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi 
wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1695 ze zmianami) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).  
5. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków zamówienia stanowią postanowienia niniejszej 

Umowy wraz z załącznikami oraz postanowienia Ogólnych Warunków Umowy.  
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne i obowiązujące rozporządzenia do ww. ustawy 

oraz zasadami określonymi w koncesjach.  
§ 2  

Termin wykonania zamówienia 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
2. Umowa o zamówienie publiczne wchodzi w życie po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy u OSD i 

wejściu w życie umów dystrybucyjnych w zakresie każdego punktu poboru gazu. 
3. Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż paliwa gazowego przez Wykonawcę. 
4. Termin realizacji umowy może ulec skróceniu w razie wyczerpania 60% wartości umowy i braku zapotrzebowania ze strony 

Zamawiającego. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie 
wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości 
umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 3 
miesięcy.  

5. W razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia przed upływem terminu obowiązywania umowy, umowa 
wygasa. 
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§ 3 

Sposób realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodnie z obowiązującym prawem, w 
szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1059 ze zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 
2. Zgodnie z § 41 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1158 t.j.) Wykonawca w zakresie standardów jakościowych obsługi 

odbiorców do zakresu prowadzonej działalności, na wniosek Zamawiającego, udziela bonifikaty za niedotrzymanie parametrów 

jakościowych paliw gazowych , o której mowa w §8 ust. 5 w wysokości określonej w taryfie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych dostaw paliwa gazowego do punktów odbioru wskazanych w 
Załączniku nr 1a do SIWZ/Umowy – Wykaz punktów poboru gazu oraz zapewnienie należytego wykonania usług związanych z 
dystrybucją paliwa gazowego. 
4.Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu 
zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. 
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości 
paliwa gazowego. 
6. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej OSD określonej w warunkach 
przyłączenia do sieci gazowej. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy. 
8. Wykonawca świadcząc usługę kompleksową, zgodnie z posiadanymi kompetencjami pośredniczy w sprawach zmiany mocy 
oraz udziela pełnego wsparcia merytorycznego w zakresie optymalizacji zamówienia. Terminy oraz pozostałe szczegółowe 
rozwiązania związane z zamówieniem mocy i ilości paliwa gazowego wskazane są w Instrukcji i Taryfie OSD. 
 

§ 4  
Warunki płatności i rozliczeń 

1. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia……………………2018 r., wynagrodzenie za kompleksową dostawę paliwa 
gazowego w zakresie sprzedaży i dystrybucji wynosić będzie: 
kwota brutto………...... zł, (słownie: ……………………………………………………………………………………………………) kwota netto 
..................................... zł (słownie: .......................................................) oraz podatek od towarów i usług wg stawki ……… % w 
kwocie: ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………....). 
2. Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo 
rozliczeniowego (gazomierza), do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po m-cu rozliczeniowym przez OSD. Wykonawca 
wystawi faktury  rozliczeniowe - na każdy punkt poboru oddzielna faktura. Zamawiający dopuszcza  możliwość wystawiania 
faktur prognozowanych lub zaliczkowych we wszystkich taryfach. 
3. Zamawiający informuje , iż samodzielnie będzie kontrolował wartość umowy, natomiast w przypadku jej przekroczenia 
pokryje koszty rzeczywistego zużycia paliwa gazowego. 
4. Okres rozliczeniowy za zużyte paliwo gazowe będzie zgodny z czasookresami odczytów gazomierzy przez dystrybutora gazu 
(OSD), na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie Dostawcy.  
5. Na każdej fakturze rozliczeniowej zostaną umieszczone: 
1) Adres i numer punktu poboru 
2) Nr gazomierza 
3) Moc umowna 
4) Okres rozliczeniowy 
5) Zużycie w m3 i kWh, współczynnik konwersji 
6. Płatności będą realizowane przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni (zgodnie z treścią oferty) od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
7. Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę na: Nabywcę: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-
950 Lublin, NIP: 712-016-10-05; Odbiorca: wpisać zgodnie z Wykazem punktów poboru gazu – zał. Nr 1a do SIWZ/Umowy  
i doręczy pod wskazane w tabeli adresy. Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy listę adresów, na jakie Wykonawca będzie 
przesyłał faktury w formie papierowej. 
8. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Ostateczne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie uzależnione od faktycznego zużycia gazu na podstawie 
wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. Zadeklarowane w ofercie ceny jednostkowe netto stanowią podstawę do 
rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
10. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 
rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu wg cen określonych w ofercie Dostawcy 
11.Ceny jednostkowe za sprzedaż gazu podane w formularzu cenowym będą stałe i mogą ulec zmianie tylko w przypadku 
ustawowej zmiany podatku akcyzowego i stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota 
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wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku akcyzowego i kwotę podatku VAT w stawce 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 
12.Ceny jednostkowe za usługi dystrybucji podane w ofercie mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany taryfy OSD 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
13.Zamawiający wyraża zgodę na ponoszenie dodatkowych opłat związanych z dostarczaniem gazu, w tym m.in. ponoszenie 
dodatkowych opłat związanych z przekroczeniem zamówionego wolumenu, opłat za przekroczenie mocy umownej, opłat 
z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 
 

§ 5  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania terminowo wszelkich czynności i uzgodnień z OSD, niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, poczynając od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa 
gazowego. 
2. Łącznie z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w zakresie wskazanym 
w ust. 1 i 4. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy: 
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
2) w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej – do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
3) Jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) właściwym dla siedziby Zamawiającego, obowiązującą w okresie trwania 
niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji poprzez złożenie wniosku do Operatora o 
zmianę mocy zamówionej. 
5. Wykonawca na pisemna prośbę Zamawiającego poinformuje o  wartości brutto wystawionych dotychczas faktur za zużycie 
paliwa gazowego we wszystkich punktach poboru gazu. 
 

§ 6  
Przedstawiciele stron 

1.Osobami upoważnionymi do potwierdzania pod względem formalnym i merytorycznym  wykonanych usług, sprawowania 
nadzoru nad prawidłowym sposobem wykonania przedmiotu umowy i koordynowania jej wykonania ze strony Zamawiającego, 
oraz przyjmowania faktur są Administratorzy poszczególnych obiektów (Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże 
Wykonawcy listę dotyczącą tychże Administratorów). 
 Osobami upoważnionymi do koordynowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy są: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Osobami upoważnionymi do koordynowania wykonywania umowy ze strony Zamawiającego są: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. Osobami upoważnionymi do koordynowania wykonywania umowy ze strony Zamawiającego w zakresie rozliczeń 

finansowych są: ............................................................................................................................................................................. 
2. Ewentualna zmiana osób pełniących funkcję, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie 
ww. osób Strony będą niezwłocznie informowały się pisemnie. 
 

§ 7 
Zmiany umowy 

1.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1)Zmiana wysokości wynagrodzenia: 
a. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, akcyzy Zamawiający przyjmuje możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, akcyzy, 
b. w przypadku wprowadzenia do stosowania nowej taryfy OSD zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
Zamawiający przyjmie zmianę cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania umowy, 
c. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
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d. Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian obowiązujących 
przepisów prawnych dokonanych w trakcie realizacji umowy. 
3) Zmiana grupy taryfowej dla punktu poboru, jeżeli dany punkt poboru zostanie zakwalifikowany  do innej grupy taryfowej,  

zgodnie z zasadami opisanymi w Taryfikatorze OSD. 

4) Zmiana mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc po wyrażeniu zgody przez OSD. 

5) Zmiany ilości punktów poboru gazu wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ/Umowy. Zmiana ilości punktów poboru gazu 

może nastąpić w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości przez Zamawiającego, na której znajduje się punkt poboru paliwa 

gazowego. Rozliczenie za zużyty gaz ziemny w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg 

stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy.    
6) W przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 

7) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy (podmiotu 

trzeciego) wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wówczas zmiana tego 

podwykonawcy lub rezygnacja z tego podwykonawcy jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem wykazania 

przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia warunki opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych 

dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę 

podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5 Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie 
Wykonawcę z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych 
terminach dostawy, nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowaną ewentualną zmianą.   
3.Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy 
1) zmiana koordynatorów umowy, 
2) zmiana danych adresowych stron umowy, 
3.Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 
4. Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt.2, pkt. 3, pkt.4, pkt.6 ustawy Pzp. 
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
1) ust. 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy ustawowej zmiany stawek VAT, akcyzy oraz opłat dystrybucyjnych zatwierdzonych w 

taryfie OSD. 
6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy 
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odszkodowanie od Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie następujących 
kar umownych: 

1) w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń 
bądź dokumentów niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, którego skutkiem będzie  przerwa w dostawie paliwa 
gazowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 2% planowanej wartości  brutto całej umowy, 

2. W przypadku stwierdzenia naruszeń zapisów umowy przez Wykonawcę polegających w szczególności na nieterminowym 
dostarczaniu faktur lub przesyłaniu faktur niezgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego w wykazie punktów poboru adresami 
lub dostarczaniu faktur opisanych w sposób inny niż określony w § 4 ust. 4 niniejszej umowy Zamawiający wezwie pisemnie 
Wykonawcę do zaniechania naruszeń. W przypadku stwierdzenia 3- krotnego naruszenia  zapisów niniejszego paragrafu 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% planowanej wartości brutto całej umowy. 
3. Kary umowne podlegają kumulacji. Zamawiający ma prawo potrącić (w oparciu o notę obciążeniową) z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze 
naliczenia kar umownych. 
4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna w wysokości 10% planowanej wartości brutto umowy.    
5. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości co najmniej poniesionych kosztów zakupu paliwa 
gazowego kupionego na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron 
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z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
w tym niedopełnienia obowiązków wymienionych w niniejszej umowie. 
6. W przypadku niedotrzymania standardów jakości obsługi w zakresie dostarczanego paliwa gazowego Zamawiającemu 
przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 
6. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty 
ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
7. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych K.C. odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

              § 9 
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę  w każdym czasie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności gdy: 
1) Wykonawca utraci koncesję, umowę dystrybucyjną, inne uprawnienia lub zezwolenia, w wyniku czego nie będzie możliwe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego o ww. 
okolicznościach, 
2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia 
lub restrukturyzacji. Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego o likwidacji przedsiębiorstwa. 
2. Rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
doręczenie wypowiedzenia umowy. 
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji zaistnienia zmiany użytkownika lub właściciela dla danej lokalizacji 
punktu poboru gazu z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym , jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z 
tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. 
7. Umowa zawarta jest na czas określony i wygasa w dniu 31.12.2020 r. i nie wymaga wypowiedzenia. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Integralną część Umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
b) Opis przedmiotu zamówienia, 
c) Oferta Wykonawcy, 
d) Wykaz punktów poboru gazu, 
e) Formularz cenowy, 
f) Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego, 
g) Taryfa - Zbiór cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń (lub wyciąg z Taryfy). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, 
Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem przepisów art.139-151 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami). 
3. W przypadku stwierdzenia nieważności lub uchylenia poszczególnych zapisów umowy stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Ustawy Prawo energetyczne z przepisami wykonawczymi, a pozostałe 
regulacje pozostają ważne i skuteczne. 
4.Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie. 
5. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy kompleksowej bez zgody drugiej Strony. Treść umowy 
może być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym przepisami prawa lub w trakcie postępowania sądowego, 
mediacyjnego, arbitrażowego lub administracyjnego z udziałem danej Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej 
Strony po uprzednim zobowiązaniu ich do nie ujawniania treści Umowy kompleksowej. 
6. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony będą się starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W 
przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
7. Umowa zostaje sporządzona w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

..............................................                                                                         Nr sprawy AZP-240/PN-p30/085/2018 

     (pieczątka Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Kompleksowa  dostawa  gazu ziemnego do budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 

Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim, oświadczam, co następuje: 

☐  Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

☐ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

1) nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 

2) nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 

(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wymienić dowody i  załączyć je do oświadczenia) 

 

 

 

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

(miejscowość i data) 

(Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


