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 INSTYTUT MATEMATYCZNY

Polskiej Akademii Nauk
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8

     SPECYFIKACJA

   ISTOTNYCH  

   WARUNKÓW 

     ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn.:

na:

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego do czterech kotłowni
 w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie 

Instytutu Matematycznego PAN” 

Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego  -  www.impan.pl i  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego
tj. w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. /na III piętrze/   

                                                                                                       

                                                                                               

http://www.impan.pl/


  Warszawa, 1.12.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych  warunków  oraz  wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć

Wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami.

7. Wymagania dotyczące wadium.

8. Termin związania ofertą.

9. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

      z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla  stron postanowienia,  które  zostaną wprowadzone  do treści  zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

16.  Informacje dotyczące zamówień uzupełniających.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.

18. Załączniki.



1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1.1. Nazwa:
Zamawiającym jest: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk reprezentowany przez:

dr hab. Joannę Rencławowicz - Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych
 
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest: 
Prof. dr hab. Feliks Przytycki - Dyrektor Instytutu.

Numer telefonu:  (0 22) 522 81 30
Numer faksu:  (0 22) 629 39 97

    NIP                                                525-000-88-67                  
          REGON                                         000325860

 

1.2. Adres:
Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk ul.  Śniadeckich  8,  00-656  Warszawa,
woj. mazowieckie.

2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  prowadzone  jest  na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
zwanej dalej „ustawą" i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz
1) rozporządzenia  Komisji  WE  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r.  zmieniającego

rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

2) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 2 o wartości  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 powołanej ustawy.
2.3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
zwaną dalej „SIWZ", dostępną do pobrania również na stronie internetowej www.impan.pl. 
2.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego:
Załącznik  nr  2  do  SIWZ  (formularz  ofertowy)  wg.  Wymagań  Zamawiającego  w  treści
Załącznika  nr 1 do SIWZ.
2.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
2.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  380 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do czterech
kotłowni   w Ośrodku Badawczo -  Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego
PAN”,  przez  okres  dwóch  lat  od  daty  protokolarnego  uruchomienia  przesyłu  gazu  do
wskazanych  punktów  przesyłowych  –  czterech  kotłowni  Ośrodka  mającego  siedzibę  w
Będlewie, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew  wg. załącznika nr 1 do SIWZ.

http://www.impan.pl/
http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/resolveuid/6848f5b211c28934414b4573f77ec059
http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/resolveuid/6848f5b211c28934414b4573f77ec059
http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/resolveuid/6848f5b211c28934414b4573f77ec059


3.2. Klasyfikacja usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV  09123000-7 gaz ziemny, 65200000-5 przesył gazu.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i wymaga złożenia
ofert (y)  w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.
3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.6. Zamawiający  nie przewiduje  zebrania Wykonawców w trybie art.  38 ust.  3  ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
3.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8. Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonania zamówienia przez Podwykonawców.

4. Termin wykonania zamówienia – przez okres 24 miesięcy od daty protokolarnego
uruchomienia  przesyłu  gazu  do  wskazanych  punktów  przesyłowych  –  czterech
kotłowni Ośrodka Instytutu.

     5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych   warunków  oraz  wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dla
zamówienia.

5.1.Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków
udziału w postępowaniu,  określonych w art.  22 ust.  1b pkt  1)  ustawy Pzp,  dotyczących
kompetencji i uprawnień w zakresie realizacji usługi:

5.1.1.  zgodnie z art.  32 ust  1 Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na
prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  (sprzedaży)  gazem
ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
5.1.2.  zgodnie z art.  32 ust  1 Prawo energetyczne posiada aktualna koncesję na
prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  dystrybucji  gazu  ziemnego
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki  –  w przypadku Wykonawców
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
5.1.3. posiada aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego –
OSD na świadczenie usług dystrybucji  gazem na obszarze na którym znajduje się
miejsce  dostarczenia  gazu  ziemnego  -  w  przypadku  Wykonawców  nie  będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej;

5.2. W zakresie  z  art.  22  ust.  1b  pkt  2)  ustawy  Pzp  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej
i finansowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli  Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) związanej z przedmiotem
zamówienia niniejszego SIWZ.

5.3. W zakresie z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznej warunek
zostanie  uznany za spełniony,  jeśli  Wykonawca wykaże i  przedstawi  wykaz 5  dostaw w
zakresie przedmiotu zamówienia wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych  również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których usługi
zostały  wykonane  wraz  z  załączeniem  dowodów  określających,  czy  te  usługi  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.



Ocena spełnienia ww. wymaganych warunków odbywa się, zgodnie z regułą:    spełnia  
albo nie spełnia,   na podstawie dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę,  
zgodnych  z  SIWZ.   N  iespełnienie  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem  
Wykonawcy z postępowania.

5.5. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają
wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Działając  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wykluczy  z
postępowania Wykonawcę 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 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).
Zamawiający badając ww. podstawę do wykluczenia uwzględni art. 24 ust. 7 - 11  ustawy
Pzp.

5.6. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

A – Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Wraz  z  ofertą  Wykonawca  składa  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia

w  zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz
w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ oraz
że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu,  o  którym mowa w ust  1,  w celu  wykazania  braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim
Wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  warunków  udziału  w
postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie ze
wzorem oświadczenia stanowiącego  Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisane przez osoby
upoważnione  do  reprezentacji  danego  Wykonawcy,  składa  każdy  z  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
1. W terminie  3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  Zamawiającego

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z  Wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  w przedmiotowym postępowaniu.  W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym  postępowaniu,  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem
dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie



prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w
Załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. W przypadku,  gdy Wykonawca nie należy  do żadnej  grupy kapitałowej,  może złożyć
stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w
Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia,
nowych  okoliczności  w  zakresie  przynależności  do  grupy  kapitałowej,  Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie. 

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający  -  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  może  wezwać
Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

1) Wykaz 5 dostaw wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na rzecz
których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te
usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  Wzór  Wykazu  dostaw
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
a) Dowodami,  o  których  mowa  powyżej,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty

wystawione  przez  podmioty,  na  rzecz  których  dostawy  były  wykonane  (a
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; 

b) W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje
bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonanie  powinny  być
wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości  Zamawiającego,  może on zwrócić  się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  które  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub
dokumenty w tym zakresie. 

2. Brak podstaw do wykluczenia: 
1) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu  potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia  na podstawie  art.  24 ust.  5  pkt  1
ustawy Pzp; 

2) Wykonawca  z  siedzibą  lub  miejscem  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  1)
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed
terminem składnia ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów,  o  których  mowa  w  lit.  a),  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której
dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  właściwym



organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego,  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Przepisy  lit.  a)  w  zakresie
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 

3.  Dokumenty  i  oświadczenia  innego  podmiotu,  na  którego  zasobach  polega  na
zasadach art. 22a ustawy Pzp: 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art.  22a ustawy Pzp,  przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych
w ust. 2. 

D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów
1. Oświadczenia  i  dokumenty  wskazane  w  niniejszym  rozdziale  muszą  spełniać

wymagania określone w ustawie Pzp i przepisach 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). 

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

3. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub
dokumentów,  o  których  mowa  w  dziale  C  ust.  1  w  formie  elektronicznej  pod
określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia  lub  dokumenty.  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów. 

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

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

6.1.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Wszelkie  oświadczenia,  pytania  do  SIWZ,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego

należy przesłać na adres Zamawiającego lub numer faksu Zamawiającego podany w
punkcie 1.1. SIWZ.

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.



4) Wykonawca może zwrócić  się  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert udzieli  wyjaśnień,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści  specyfikacji  wpłynie  nie  później  niż  do końca dnia,  w którym upływa połowa
wyznaczonego  terminu  składania  ofert. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami
Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację  istotnych
warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieści  na  stronie
internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

6.2.  Przekazywanie  oświadczeń  i  dokumentów,  wyjaśnień  w  toku  badania  i  oceny
ofert:

1) Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli
oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub którzy
złożyli  dokumenty zawierające błędy,  do ich uzupełnienia  w wyznaczonym terminie,
chyba  że  mimo  ich  uzupełnienia  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.
Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia
wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie tj. omyłki bezsporne, czyli
nie budzące żadnej wątpliwości, mające mylną pisownię wyrazu, błąd stylistyczny czy
gramatyczny,  niezamierzone  opuszczenie  wyrazu  lub  jego  części,  ewidentny  błąd
rzeczowy, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

4) Zamawiający  poprawia  w ofercie  oczywiste  omyłki  rachunkowe  -  omyłki  dotyczące
działań  arytmetycznych  na  liczbach,  np.  błędne  obliczenie  prawidłowo  podanej  w
ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędnie zsumowane w ofercie wartości netto
i  kwoty  podatku  od  towarów  i  usług,  błędny  wynik  działania  matematycznego
wynikający  
z  dodawania,  odejmowania,  mnożenia  i  dzielenia.  Zamawiający  w  szczególności
poprawi  
w ofercie: 
 błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów 

i usług, przyjmując że podano właściwie stawkę podatku VAT, 
 błędne zsumowanie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług przyjmując,

iż podano właściwie wartość netto i kwotę podatku od towarów i usług,
 błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano

właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar,
 błędną sumę cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, iż podano

właściwie ceny za poszczególne elementy zamówienia.
5) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z

SIWZ  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  Zamawiający  poprawi  takie
omyłki, które nie ingerują w istotny sposób w treść oferty, tj. nie powodują konieczności
znaczącej  ingerencji  ze  strony  Zamawiającego  lub  nie  dotyczą  jej  istotnych
postanowień.

6) Oferta  Wykonawcy,  który  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie
zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie
powodującej istotnych zmian w treści oferty,  podlega odrzuceniu.

7) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na
wysokość ceny.

8) Zamawiający odrzuca 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.



6.3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie dotyczącym procedury
zamówienia jest: 

 Krzysztof Szatybełko - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
- numer telefonu: (0 22) 522 81 30,
- numer faksu: (0 22) 522 82 51,
kpiaseczny@impan.pl
a w zakresie spraw technicznych w przedmiocie zamówienia:

 Sławomir Malecha - Kierownik Ośrodka Konferencyjnego w Będlewie 
- numer telefonu: 61 813 51 87,
smalecha@impan.pl,

7. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

8.Termin związania ofertą.
8.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
8.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
8.3. 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.

9. Opis sposobu przygotowywania ofert.
9.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9.3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w formie
pisemnej: maszynowo, komputerowo albo ręcznie w sposób czytelny.
9.4. Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  podpisane  wymagane  dokumenty,  oświadczenia
i załączniki, o których mowa w siwz, przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego
do  reprezentowania  zgodnie  z  przedstawionym  aktem  rejestracyjnym,  wymogami
ustawowymi oraz przepisami prawa. 
9.5.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany  do przedłożenia  dokumentu  potwierdzającego  uprawnienia  składającego
ofertę.
9.6. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem 
“za zgodność z oryginałem”. 
9.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.8. Zamawiający zastrzega, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty było w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
9.9. Poprawki  w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę. 
9.10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9.11. Zmiana treści SIWZ: 

1) W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  w  każdym  czasie
przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp. 

2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.
9.12. Oświadczenia i inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
       Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2.

mailto:smalecha@impan.pl
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9.13. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie/opakowaniu,  w  sposób  gwarantujący
zachowanie  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczający  jej  nienaruszalność  do  terminu
otwarcia ofert. Decyduje data i godzina doręczenia. 

Kopertę z dokumentacją przetargową należy oznaczyć następująco:
- na środku koperty adres Zamawiającego, o treści:

Instytut Matematyczny PAN
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8

- w lewym górnym rogu koperty czytelna pieczątka Wykonawcy zawierająca nr tel./fax lub 
  należy dopisać nr tel./fax.,
- na dole koperty napis o treści określającej przedmiot zamówienia:
Oferta na: 

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do czterech kotłowni  w Ośrodku Badawczo -
Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN”  

nasz znak: DAG/163/2017/zp.
/nie otwierać – przetarg/

9.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
10.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.12.2017 r. do godz. 12 : 00,  na adres 
Zamawiającego: 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8, (pok. 303, III p.).
10.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert,  zmienić  lub wycofać
ofertę. 
10.3. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do
składania ofert jest skuteczne, przy czym:
1) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób  co oferta.  Ponadto  opakowanie,  w którym jest  przekazywana  oferta,
należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
2) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane oświadczenie, należy
opatrzyć napisem WYCOFANIE.
3)  Zmiana  oferty  może być  dokonana w dwojaki  sposób: albo  przez wycofanie  złożonej
oferty i złożenie nowej, albo przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść
złożonej  oferty,  przy czym oświadczenie  to powinno być złożone w taki  sam sposób jak
oferta w  postaci oświadczenia woli w formie pisemnej.
10.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej  treści po upływie
terminu składania ofert.
10.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
10.6.  Otwarcie  złożonych  ofert nastąpi  w dniu  12.12.2017  r. o  godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego, pok. nr 303.
10.7. Otwarcie ofert jest jawne.    
10.8. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  podana  zostanie  kwota,  jaką  Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą
nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu
wykonania  zamówienia.  Informacje  te  przekazane  zostaną  niezwłocznie  Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
10.9. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

11. Opis kryteriów oceny ofert.
11.1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  kierował  się  trzema



kryteriami:
1) Ceną netto,  która jest  sumą wszystkich  cen gazu  wyliczoną  na okres 24 miesięcy
świadczenia usługi dla wszystkich kotłowni Ośrodka zawierającą wszystkie koszty zmienne w
tym opłatę  dystrybucyjną  zmienną  oraz  podatek  akcyzowy  bez  opłaty  abonamentowej –
stanowi ona 57% wagi,
2) Opłatą  abonamentową netto,  która  jest  z  sumą opłat  abonamentowych  oraz  opłatę
dystrybucyjną stałą wszystkich kotłowni Ośrodka za okres 24 miesięcy  – stanowi ona 3%
wagi,
3)  Wydłużony termin zapłaty  za fakturę (min. termin deklarowany 20 dniowy nie dłuższy
jednak niż 60 dniowy – stanowi 40% wagi.

Wszystkie ceny i  opłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć wg.
danych szacunkowych Zamawiającego zamieszczonych w załączniku nr 1 do SIWZ. a
sposób wyliczenia z podaniem wielkości opłaty zmiennej, stałej i ceny netto dla każdej
kotłowni oddzielnie załączyć do oferty.

3) Podane ceny uwzględniać będą wszystkie zobowiązania i muszą być podane  w złotych
polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

4) Ceny podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z terminowym  
i  prawidłowym  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  i  wytycznymi
stawianymi  przez  zamawiającego,  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  zysk
wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

5) Cena  może  być  tylko  jedna;  nie  dopuszcza  się  wariantowości  cen.  Wszelkie  upusty,
rabaty winny być od razu ujęte przy obliczeniu i wyliczeniu ceny, tak by dana cena za
realizację  zamówienia  była  ceną  ostateczną,  bez  konieczności  dokonywania  przez
zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

6) Cena  oferty  musi  być  wyrażona  w  PLN  i  obejmować  wszystkie  koszty  związane  
z  należytym  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  dostarczeniem  go  do  siedziby
Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ.
11.2. Zapłata  za  wykonanie  usługi   w  przedmiocie  zamówienia  rozliczana  będzie  na
podstawie  akceptowanej  przez  Zamawiającego  Faktury  VAT  przygotowywanej  przez
Wykonawcę.
11.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku
VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia cen w złotych należy
dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od
5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie
zmianie.
11.4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
11.5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres 
realizacji (wykonania) zamówienia za wyjątkiem postanowień zawarty w „Istotnych dla 
stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego”. 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

12.1. Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z  treści  złożonych  dokumentów  wynika,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  formalne
określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.



12.2.Zasadą przy dokonywaniu oceny  ofert, będzie przyjęcie skali oceny dla kryteriów od 0 
do 100 pkt.
 Dla obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów będzie miał zastosowanie wzór:
 dla „Ceny netto” wg. ust. 11. SIWZ.

1. Punkty za cenę oferty badanej
A1 = An / Ab x „w”
gdzie:
A1 – ilość punktów za cenę danej oferty,
An – najniższa suma ceny netto pośród ofert, 
Ab – cena netto w ofercie badanej, 

w   -  waga dla ceny = 57,
dla „Opłaty abonamentowej netto” wg. ust. 11. SIWZ.

2. Punkty za cenę opłaty abonamentowej netto oferty badanej
B1 = Bn / Bb x „w”
gdzie:
B1 – ilość punktów za cenę opłaty abonamentowej netto danej oferty,
Bn – najniższa cena netto opłaty abonamentowej netto pośród ofert,
Bb – cena netto opłaty abonamentowej netto w ofercie badanej,
w   -  waga dla opłaty = 3,

dla „Terminu zapłaty”
3.    C1 = jeden punkt za każdy zadeklarowany przez Wykonawcę dzień wydłużający 

termin zapłaty od przyjętego minimum wymaganego przez Zamawiającego 20 dni. 
Maksymalnie Wykonawca uzyskać może przy zadeklarowaniu 60 dni 40 punktów.

1. Wynikiem punktacji będzie suma:
   ∑ = A1  + B1 + C1 

gdzie:
∑ - jest sumą wszystkich punktów 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych. 

12.3. Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.1. Zamawiający dokona zawarcia umowy  po upływie terminów, wskazanych w art. 94 ust.
1 ustawy Pzp. 
13.2. Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie
z  uwzględnieniem  postanowień  wynikających  z  treści  niniejszego  SIWZ  oraz  danych
zawartych w ofercie. 



13.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji lub zachowa się zgodnie z
art. 94 ust. 3.
13.4. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W  zawiadomieniu  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty Zamawiający  poda  informacje
wymagane na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4. 
13.5. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu uchwałę
wspólników zgodną z art. 230 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku, gdy zaoferowana
cena  przewyższa  dwukrotną  wysokość  kapitału  zakładowego,  chyba  że  umowa  spółki
stanowi  inaczej,  to  w  takim  przypadku  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu   umowę
spółki.
13.6. Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej,  po  upływie  terminu  przewidzianego
na wniesienie środków ochrony prawnej. 
13.7. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  zawartej  umowy  w  przypadku  ustawowej  zmiany
podatku VAT tj. w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT wynagrodzenie brutto zostanie
ustalone na podstawie ceny netto, do której zostanie doliczona kwota VAT, wyliczona według
obowiązującej stawki oraz opisane w ust. 15.
 
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy wg wzoru zaproponowanego
przez Wykonawcę, jednakże musi ona być zgodna z niniejszymi Postanowieniami Umowy i
po cenach wynikających z oferty.
 
15.2.  Sprzedaż gazu ziemnego będzie się odbywała na podstawie umowy kompleksowej
(sprzedaż  i  dystrybucja)  dostarczania  paliwa  gazowego  zawartych  na  czas  określony,
odrębnie dla każdego punktu poboru gazu, szczegółowo opisanych w Załączniku Nr 1 do
SIWZ. 

15.3.  Rozpoczęcie  dostawy  paliwa  gazowego  nastąpi  nie  wcześniej  niż  po  spełnieniu
wszystkich  warunków  przyłączenia  do  sieci  OSD,  oraz  nie  wcześniej  niż  z  dniem
skutecznego  rozwiązania  obowiązujących  umów  kompleksowej  sprzedaży  i  dystrybucji
paliwa  gazowego  przez  Wykonawcę  oraz  po  pozytywnie  przeprowadzonej  procedurze
zmiany  sprzedawcy,  niepowodującej  długotrwałej  przerwy  w  dostawie  gazu  do
Zamawiającego.  Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące,  bez jakichkolwiek dodatkowych
warunków/klauzul  związanych  z  automatycznym  przedłużeniem  umowy  po  zakończeniu
okresu i warunków określonych powyżej. 

15.4.  Wykonawca zobowiązany jest  do posiadania aktualnej  koncesji  na sprzedaż paliwa
gazowego  oraz  aktualnej  umowy  na  dystrybucję  gazu  z  Operatorem  Systemu
Dystrybucyjnego  lub  aktualnej  koncesji  na  dystrybucję  gazu.  W  przypadku  wygaśnięcia
koncesji w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
po jej ponownym otrzymaniu dostarczyć powyższe zaświadczenie do Zamawiającego. 

15.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć było w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. 



15.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie w jakim nie
została jeszcze wykonana, bez skutków finansowych w sytuacji niemożliwej do przewidzenia
w  trakcie  przygotowywania  procedury  przetargowej  i  niezależnej  od  Zamawiającego,  a
dotyczącej  nieotrzymania  przez  Zamawiającego  środków  finansowych  przydzielonych  w
ramach  planu  finansowego  na  dany  rok  budżetowy,  uprzednio  zaplanowanych  i
zapotrzebowanych  przez  Zamawiającego  na  zabezpieczenie  realizacji  usług  i  możliwość
pokrycia  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy,  a  także  w  sytuacji  wyłączenia
terenów lub budynków objętych niniejszą umową z działania Zamawiającego. 

15.7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. 

15.8.  Niedopuszczalna  jest,  pod  rygorem  nieważności,  taka  zmiana  umowy  oraz
wprowadzenie  do niej  takich postanowień,  które byłyby niekorzystne dla  Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

15.9.  Podstawą  dokonania  zapłaty  przez  Zamawiającego  będą  prawidłowo  wystawione
faktury przez Wykonawcę. 
15.10. Fakturowanie będzie się odbywało w okresach zgodnych z okresami przekazywania
danych przez OSD z uwzględnieniem odrębności każdego punktu poboru gazu. 

15.11.  Wystawione  faktury  będą  przesyłane  na  adres  siedziby  Zamawiającego.  Termin
płatności liczony będzie przez Zamawiającego od dnia poprawnie wystawionej faktury. 

15.12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty
wystawienia faktury. 

15.13. Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie
rzeczywistych wskazań Układu  pomiarowego,  z  uwzględnieniem współczynnika  konwersji
wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, w okresach ustalonych w Taryfie.
Okres  rozliczeniowy  zależny  od faktury.  Zamawiający  nie  dopuszcza jakichkolwiek  faktur
zaliczkowych. 

15.14. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany za pobrane paliwo gazowe zgodnie
z poniższymi zapisami: 

15.14.1. za paliwo gazowe - zgodnie z cenami obowiązującymi na podstawie Załącznika Nr 2
do SIWZ; 

15.14.2. za opłatę handlową - zgodnie z cenami obowiązującymi na podstawie Załącznika Nr
2 do SIWZ; 

15.14.3. za opłatę dystrybucyjną stałą - zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego dla danego okresu rozliczeniowego; 

15.14.4.  za  opłatę  dystrybucyjną  zmienną  -  zgodnie  z  obowiązującą  taryfą  Operatora
Systemu Dystrybucyjnego dla danego okresu rozliczeniowego; 

15.15.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  korekty  rozliczeń  w  przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego albo w przypadku przyjęcia
do rozliczeń błędnych odczytów układu pomiarowego. 



15.16.  W  przypadku  nie  dotrzymania  parametrów  jakościowych  paliwa  gazowego  lub
standardów  jakościowych  obsługi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  bonifikat
przewidzianych w obowiązującej taryfie. 

15.17. Dostawca zobowiązuje się do: 

15.17.1.  dostarczania paliwa gazowego o cieple spalania oraz parametrach jakościowych
określonych w Taryfie z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych zwłaszcza
dotyczących kaloryczności dostarczanego gazu, 

15.17.2.  udostępnienia  Zamawiającemu  otrzymanych  od  właściwego  OSD  danych
pomiarowo  -  rozliczeniowych  w  zakresie  dostarczania  paliwa  gazowego  do  instalacji
znajdujących się w obiektach objętych Umową, 

15.17.3. w momencie podpisania umowy do dostarczania w sposób ciągły paliwa gazowego
do obiektów Zamawiającego za pomocą Operatora Sieci Dystrybucji 

15.18. Zamawiający zobowiązuje się do: 

15.18.1. pobierania paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,

15.18.2.  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  urządzeń  pomiarowych  i
plomb  oraz  użytkowania  instalacji  gazowej  w  taki  sposób,  aby  wykluczyć  możliwość
występowania  zakłóceń w funkcjonowaniu  sieci  lub  mogących wpłynąć  na zmianę  stanu
technicznego urządzeń należących do Wykonawcy, 

15.18.3.  umożliwienia  przedstawicielom  Wykonawcy  dostępu  do  gazomierza,  instalacji
gazowej  i  odbiorników  gazu  w  celu  kontroli  przestrzegania  postanowień  umowy  oraz
wykonywania  niezbędnych  prac  eksploatacyjnych  po  spełnieniu  wymogów  informacji
niejawnych, 

15.18.4. terminowego regulowania należności  za dostarczone paliwo gazowe oraz innych
należności związanych ze sprzedażą tego paliwa, 

15.18.5. nabywania i odbioru paliwa gazowego w celu wykorzystania na potrzeby własne w
związku z prowadzoną działalnością, 

15.18.6.  powiadamiania  Wykonawcy  o  zmianie  planowanej  wielkości  zużycia  gazu
ziemnego. 15.19. Strony zobowiązują się do: 

15.19.1.  niezwłocznego  wzajemnego  informowania  się  o  zauważonych  wadach  lub
usterkach  w  układzie  pomiarowym  oraz  innych  okolicznościach  mających  wpływ  na
rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe, 

15.19.2.  zapewnienia  wzajemnego  dostępu  do  danych  oraz  wgląd  do  materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe, 

15.19.3.  utrzymania  swojej  części  instalacji  gazowej  w  stanie  technicznym  zgodnym  z
dokumentacją oraz wymaganiami w odrębnych przepisach. 

15.20. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom
trzecim: 

15.20.1. wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia; 



15.20.2. wszelkich informacji jakie uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

15.21. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w formie aneksu do umowy, które
będą dokonywane na wniosek Zamawiającego, a ich realizacja będzie zgoda z Instrukcją
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
w m.in. przypadkach: 

15.21.1.zmiany umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w
przypadku opisanym, poniżej: 

15.21.1.1. ceny za 1 kWh ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania
paliwa gazowego podatkiem akcyzowym lub ustawowej zmiany podatku od towarów i usług
VAT; 
15.21.1.2. ceny za 1 kWh ulegną zmianie w przypadku zmiany ustawy Prawo Energetyczne
oraz Ustawy o efektywności energetycznej lub Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
lub Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ; 

15.21.1.3.  ceny  z  kWh  ulegną  zmianie  w  przypadku  zmiany  Taryfy  Operatora  Systemu
Dystrybucyjnego lub Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; 

15.21.1.4. opłat za przekroczenie Mocy umownej przez Zamawiającego; 

15.21.2. zmiany liczby punktów poboru, w szczególności w przypadku podłączenia nowego
punktu poboru przez Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru; 

15.21.3.  zmian  dotyczących  technicznych  walorów  dostarczanego  paliwa  gazowego  pod
warunkiem, że nie ulegnie zwiększeniu cena za dostarczone paliwo,
 
15.21.4.  zmian  dotyczących  adresu  Wykonawcy  i  Zamawiającego  lub  numeru  rachunku
bankowego, 

15.21.5. zmiany grupy taryfowej, zmiana nie może nastąpić częściej niż raz na rok, 

15.21.6.  zmian  dotyczących  zwiększenia/zmniejszenia  zapotrzebowania  mocy  umownej
Zamawiającego. 

15.22.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  będą  miały  w  szczególności
następujące akty prawne: 

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

15.22.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014 r., poz. 121). 

15.23.  Strony  ustalają  następujący  sposób  rozliczeń,  w  którym  Wykonawca  wystawia
Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym w fakturze tj. 30 dni
od daty wystawieni a faktury i jej dostarczeniem do siedziby Oddziału Zamawiającego. 

15.24. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania umowy w sprawie zamówienia
publicznego, która będzie zawierać w preambule wskazanie przyjętego trybu postępowania
przetargowego i  zapis  że  integralną  częścią  umowy jest  niniejsza  Specyfikacja  Istotnych
Warunków Zamówienia z jej postanowieniami. 

15.25.  Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z
uwzględnieniem  postanowień  wynikających  z  treści  niniejszej  specyfikacji  oraz  danych



zawartych  w  ofercie.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zawarcia  umowy  drogą
korespondencyjną. 

15.26.  Zamawiający  od  daty  podpisania  umów  na  dostawę  gazu  z  wyłonionym  w
postępowaniu  Wykonawcą  w  terminie  dwóch  tygodni  przekaże  wszelkie  posiadane
informacje pozwalające na zmianę sprzedawcy i udzieli na wniosek Wykonawcy stosownych
mu pełnomocnictw.

16. Informacja dotycząca zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

17.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej,  przysługujących  Wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI od art.179 do 198g
ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Załączniki.
Nr 1 –  Parametry i warunki w przedmiocie zamówienia.
Nr 2 -   Formularz oferty.
Nr 3 –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Nr 4 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Nr 5 –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Nr 6 –  Wykaz wykonanych usług.

   Warszawa, 1.12.2017 r.    

                                                                                                       

                                                                                                                     ZATWIERDZIŁ:

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

   Instytutu Matematycznego PAN

    dr hab. Joanna Rencławowicz



Załącznik nr 1do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia  jest  kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego,
sprzedaż  i  jego  dystrybucja  do  czterech  obiektów (kotłowni)  znajdujących  się  na  terenie
Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego IM PAN w Będlewie. Adres; Będlewo, ul. Parkowa 1,
62-060  Stęszew.  Pożądany  termin  rozpoczęcia  dostaw  gazu  od  25  grudnia  2017  r.  dla
Kotłowni budynku „N” i  pozostałych kotłowni od 01 luty 2018 r. przez okres 24 miesięcy. W
ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania gazu ziemnego
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r., poz. 1029, z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania dla czterech kotłowni:
1. Zamawiający zamawia gaz ziemny do zasilenia następujących kotłowni i urządzeń 

gazowych:
a) Kotłownia w budynku „Agro”, kocioł o mocy 60kW, przyłącze z przepustowością 

Vmax = 10 m3/h
b) Kotłownia w budynku „B”, dwa kotły o mocy 2 x 60kW, przyłącze z przepustowością 

Vmax = 25 m3/h (dodatkowo w budynku „B” znajduje się 5 domowych kuchenek 
gazowych) 

c) Kotłownia budynku „Pałac”,  kocioł o mocy 190 kW, przyłącze z przepustowością 
Vmax = 40 m3/h (dodatkowo w budynku „Pałac” znajduje się gastronomiczny trzon 
kuchenny, taboret gazowy oraz  domowa kuchenka gazowa)

d) Kotłownia budynku „N” kocioł o mocy 225kW, przyłącze z przepustowością Vmax = 
40 m3/h

2. Zamawiający zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku umownego 
w szacunkowych ilościach metrów sześciennych:

 Pałac  Budynek  B Agro  
Budynek
"N"

 

I 5000 17% 2800 18% 1100 18% 6200 18%
II 4500 15% 2200 14% 900 15% 4800 14%
III 3700 12% 1400 9% 600 10% 3400 10%
IV 2000 7% 1300 8% 400 7% 2500 7%
V 1400 5% 700 5% 200 3% 1700 5%
VI 700 2% 300 2% 200 3% 900 3%
VII 600 2% 300 2% 200 3% 900 3%
VIII 600 2% 300 2% 200 3% 800 2%
IX 1000 3% 500 3% 200 3% 1200 4%
X 1600 5% 1200 8% 300 5% 2100 6%
XI 4400 15% 2100 14% 800 13% 4800 14%
XII 4500 15% 2300 15% 1000 16% 4900 14%
 30000 100% 15400 100% 6100 100% 34200 100%
Razem 85.700 metrów sześciennych rocznie (983.321,80 kW rocznie)

3.  Charakterystyka  gazowa  obiektów  znajdujących  się  na  terenie  Ośrodka  Badawczo-
Konferencyjnego IM PAN w Będlewie znajdujący się pod adresem; Będlewo ul. Parkowa 1,
62-060 Stęszew:



a) przeliczenie na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3 (11.474 
kW/m3),
b)  cel  wykorzystania  paliwa  gazowego:  ogrzewanie  obiektu,  podgrzewanie  wody  oraz
zasilenie gastronomicznych i domowych urządzeń gazowych
c) przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego - 85 700 m3 (983.321,8 kW),
d) moc umowna łącznie 115 m3 na godzinę.

4. Zamawiający zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku umownego w 
szacunkowych ilościach kW:
 Pałac  Budynek  B Agro  Budynek "N"
I 5000 17% 2800 18% 1100 18% 6200 18%
II 4500 15% 2200 14% 900 15% 4800 14%
III 3700 12% 1400 9% 600 10% 3400 10%
IV 2000 7% 1300 8% 400 7% 2500 7%
V 1400 5% 700 5% 200 3% 1700 5%
VI 700 2% 300 2% 200 3% 900 3%
VII 600 2% 300 2% 200 3% 900 3%
VIII 600 2% 300 2% 200 3% 800 2%
IX 1000 3% 500 3% 200 3% 1200 4%
X 1600 5% 1200 8% 300 5% 2100 6%
XI 4400 15% 2100 14% 800 13% 4800 14%
XII 4500 15% 2300 15% 1000 16% 4900 14%
 30000 100% 15400 100% 6100 100% 34200 100%

5. Grupy taryfowe
- Kotłownia w budynku „Agro”, Grupa taryfowa W-3.6,
- Kotłownia w budynku „B”, Grupa taryfowa W-5.1,
- Kotłownia budynku „Pałac”,  Grupa taryfowa W-4,
- Kotłownia budynku „N”, Grupa taryfowa W-5.1



Załącznik nr 2 do SIWZ

__________________________
          (pieczęć Wykonawcy)

O F E R T A

Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego na:

„Kompleksową dostawę paliwa gazowego do czterech kotłowni  w Ośrodku Badawczo -
Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN”

w trybie przetargu nieograniczonego 
dla Instytutu Matematycznego PAN

MY, NIŻEJ PODPISANI 

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

działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oferujemy  kompleksową  dostawę  gazu  ziemnego  wg.  przyjętych  szacunkowych  danych
Zamawiającego  i  warunków  określonych  w  SIWZ,   rozpoczynającą  się  od  datach
wskazanych w załączniku nr 1, a świadczoną przez okres 24 miesięcy od tych dat za:

1. Cenę netto za całość zamówienia (w okresie 24 miesięcy) bez opłaty abonamentowej
 …………………………………………………………………………………………..............zł 

/słownie/:.....................................................................................................................................

VAT 23 % ...................................................................... zł 

słownie/.......................................................................................................................................

Cenę brutto za całość zamówienia bez opłaty abonamentowej……………….............................zł

/słownie/......................................................................................................................................

2. Cenę netto za opłatę abonamentową(w okresie 24 
miesięcy)   ...............................................................zł 

/słownie/:.....................................................................................................................................

VAT 23 % ...................................................................... zł 

słownie/.......................................................................................................................................

Cenę brutto za opłatę abonamentową  ……………………………………….............................zł

/słownie/......................................................................................................................................

3. Deklarowany przez Wykonawcę termin zapłaty: ……….. dni /słownie:…………………………../



1. Oświadczamy, że 
1) powyższe  ceny  zawierają  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  Wykonawca

w związku z realizacją zamówienia. Na potwierdzenie, przedstawionych w ofercie cen
netto  za  całość  zamówienia,  Wykonawca  załącza  do  oferty  wielkości  opłat
dystrybucyjnych zmiennych i  stałych, opłat abonamentowych oraz cen netto, które
płacił  będzie  Zamawiający  w  okresie  obowiązywania  umowy,  a  które  wyliczone
zostały dla każdej kotłowni oddzielnie wraz z opisem metodologii ich liczenia. 

2) jestem/jesteśmy sprzedawcą gazu ziemnego i właścicielem sieci dystrybucyjnej,
3) jestem/jesteśmy sprzedawcą paliwa gazowego, zaś właścicielem sieci dystrybucyjnej

jest ……………………………………………………., posiadający aktualna koncesję na
prowadzenie działalności  gospodarczej  w zakresie dystrybucji  paliwa gazowego,  z
którym  mamy  podpisaną  umowę  umożliwiającą  sprzedaż  paliwa  gazowego  za
pośrednictwem  sieci  dystrybucyjnej  do  punktów  poboru  gazu  ziemnego  objętych
niniejszym przedmiotem zamówienia,

4) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania.

5) uzyskaliśmy  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty,  zapoznaliśmy  się  ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

1. Informujemy,  że  zamierzamy/nie  zamierzamy*  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie
następujących części zamówienia: 

         .......................................................................................
      Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

składania ofert
2. Oświadczam  również,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty

wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5
-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

3. Podpiszemy  umowę  na  warunkach  wynikających  z  siwz  i  złożonej  oferty  w  terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Potwierdzenie ustalonych wielkości cen netto za całość zamówienia wielkości opłat 
dystrybucyjnych zmiennych i stałych oraz cen netto, dla każdej kotłowni oddzielnie 
wraz z opisem metodologii ich liczenia. 

2) ………………………………………………………………………………………

Oferta  zawiera  łącznie  ...............  stron  ponumerowanych  i  podpisanych  przez  osobę
uprawnioną do podpisania oferty.

miejscowość i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we właściwym upoważnieniu)

* niepotrzebne należy skreślić



Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

……………………………………………………………...
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8, 
00-656 Warszawa

Oświadczenie Wykonawcy

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Kompleksową dostawę paliwa

gazowego  do  czterech  kotłowni  w Ośrodku  Badawczo –  Konferencyjnym w Będlewie  Instytutu

Matematycznego PAN [Znak sprawy: DAG/163/2017], zgodnie z ust. 5 w SIWZ,  oświadczam co

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

……………….……..…………       .……..…….....………..………………………………..……………………
        (miejscowość, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy)

2. Oświadczam,  że  zachodzą w stosunku do mnie  podstawy wykluczenia z  postępowania  na

podstawie art.  …………. ustawy Pzp  (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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



……………….……..…………       .……..…….....………..………………………………..……………………
        (miejscowość, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy)

d)Zgodnie z zapisem ust. 5  SIWZ oświadczam:

 że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

 że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.)  i  złożę  stosowne
oświadczenie po uzyskaniu informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.*

*Niewłaściwe skreślić 

……………….……..…………       .……..…….....………..………………………………..……………………
        (miejscowość, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:

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

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

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

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….……..…………       .……..…….....………..…………………………………..…………
        (miejscowość, data)                     (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

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, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

……………………………………………………………...
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

Oświadczenie wykonawcy 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Kompleksową  dostawę  paliwa

gazowego  do  czterech  kotłowni  w  Ośrodku  Badawczo  –  Konferencyjnym  w  Będlewie Instytutu

Matematycznego PAN [Znak sprawy: Znak sprawy: DAG/163/2017]  prowadzonego przez Instytut

Matematyczny Polskiej  Akademii  Nauk,  ul.  Śniadeckich  8,  00-656  Warszawa,  oświadczam,  co

następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ust. 5 SIWZ.

……………….……..…………       .……..…….....………..…………………………………..……………………
        (miejscowość, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w ust. 5 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

……………….……..…………       .……..…….....………..…………………………………..……………………
        (miejscowość, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)



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, data)                      (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Uwaga:  Oświadczenie  jest  składane  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

……………………………………………………..
             (nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Będąc  upoważnionym  do  reprezentowania  ww.  Wykonawcy  w  postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  DAG/163/2017  na  Kompleksową  dostawę  paliwa
gazowego  do  czterech  kotłowni  w  Ośrodku  Badawczo  –  Konferencyjnym  w  Będlewie Instytutu
Matematycznego PAN informuję, że*: 
 Wykonawca  nie  należy  do  tej  samej  grupy  kapitałowej1 w  rozumieniu  ustawy

z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z  późn.  zm.)*  z  Wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu
           o udzielenie zamówienia publicznego.

 Wykonawca  przynależy  do  grupy  kapitałowej1 w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia**:

1. ……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………….

    ……………….……..…………                   ....………..……………………………………
        (miejscowość, data)                                                    (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

 przedstawiciela Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić 

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca
może  załączyć  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………………..
             (nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW*

Będąc  upoważnionym  do  reprezentowania  ww.  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego nr DAG/163/2017 na Kompleksową dostawę paliwa gazowego do czterech
kotłowni  w  Ośrodku  Badawczo  –  Konferencyjnym  w Będlewie Instytutu  Matematycznego  PAN
potwierdzając spełnienie warunku, który został wskazany w ust. 5 SIWZ, oświadczam/y że w
okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem/liśmy (a w przypadku świadczeń ciągłych,
również wykonujemy) następujące dostawy: 

L.p.
Nazwa

zamówienia
(umowy)

Wartość
zamówienia

(usługi)
brutto**

Czas realizacji
Nazwa i adres

Zamawiającego
Zakres zamówienia 

Początek 
(dd.mm.rr)

Zakończenie
(dd.mm.rr)

1.
(np.: dostawa komputerów
przenośnych i komputerów

osobistych)
.
…

……………………………….

Załączniki do WYKAZU:
(Dowody, o których mowa w ust 5.3  SIWZ)
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….

     …………………………….         …………………..………….….……………………………..
          (miejscowość, data)                        (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: 
W  przypadku  umów  nadal  realizowanych  (dotyczy  wyłącznie  świadczeń  okresowych  lub
ciągłych), Wykonawca powinien podać  ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

UWAGA:

* Wypełnić osobny wykaz dla każdej z części, na które była złożona oferta
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