
Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144.000 euro 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni

 w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie 

Instytutu Matematycznego PAN 

Znak sprawy: 1/IMPAN/2018

       ZATWIERDZAM
         
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych 
 Instytutu Matematycznego PAN

  dr hab. Joanna Rencławowicz

Warszawa, 8 stycznia 2018 r.



Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl
Faks: (22) 629 39 97
E-mail: zamowienia@impan.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje dodatkowe

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz na
podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.

2. 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.), jak również
przepisy  ustawy  z dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert  w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączania katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 i 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art.

38 ust. 3 ustawy Pzp.  
9. Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  w  PLN.

Zamawiający  nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
10. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  umowy  na  warunkach

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Rozdział III.  Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia. 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  „Kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego
wysokometanowego 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. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – opis
przedmiotu zamówienia oraz  w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 

3. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego
przedmiotu zamówienia: 

09123000-7 gaz ziemny
65200000-5 przesył gazu

4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  Wykonawcę  nazw
(firm) podwykonawców. 

http://www.pk.gov.pl/


5. Zamawiający  nie  wprowadza  zastrzeżenia  o  obowiązku  osobistego  wykonania  przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia:  zamówienie będzie realizowane w okresie  24 miesięcy
od daty podpisania umowy (od dnia 01.02.2018 r.) lub do wyczerpania kwoty,  jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Miejsce  realizacji  zamówienia: Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk,  
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

8. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 1/IMPAN/2018

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków
określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawo-
dowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystry-
bucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli
wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
lub 
- aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług
dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru
gazu ziemnego, jeżeli wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjne-
go.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  aktualnego  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  się  należytym  wykonaniem,
a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywaniem,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (słownie:
dwóch)  dostaw  (umów)  odpowiadających  swoim  rodzajem  przedmiotowi
zamówienia i wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto
tysięcy PLN brutto), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie. 
Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy
rozumieć wykonanie dostawy gazu ziemnego wysokometanowego. 
Uwaga: 
 W  przypadku  umów  nadal  realizowanych  (dotyczy  wyłącznie  świadczeń

okresowych  lub  ciągłych)  Wykonawca  winien  podać  ich  wartość  tylko
w zakresie już zrealizowanym. 

 W  przypadku  zamówień  (umów)  rozliczanych  w  innej  walucie  niż  PLN,
Zamawiający  dokona  przeliczenia  tej  wartości  na  wartość  w  PLN
wg  średniego  kursu  NBP  dla  danej  waluty  z  dnia  publikacji  ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie



walut,  Zamawiający  dokona  odpowiednich  przeliczeń  wg  średniego  kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

2.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.  Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

4.  Zamawiający 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.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art.  25a Ustawy
Pzp i rozporządzeniem 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) w formule:  spełnia/nie spełnia..

6.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

7. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub
doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

Rozdział V. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.  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).



3. Zamawiający, badając ww. podstawę do wykluczenia, uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy
Pzp.

Rozdział VI. 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 3 do SIWZ oraz
że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 4 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 4 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  4  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  -  wezwie  Wykonawcę,  którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) Dokumentu  potwierdzającego  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

2) Wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z  podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na rzecz
których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw 
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3) 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

4) 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 dystrybucyjne

5) 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

UWAGA:

a) Dowodami o których mowa w ust 2 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 świadczeń 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 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.  2  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  i  2,  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. 

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający  się  na  ofertę  sporządzony  w  innym  języku  niż  język  polski  winien  być
złożony  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  poświadczonym  przez  Wykonawcę.  
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
3. Oferta  wraz  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną

do  reprezentowania  Wykonawcy.  Upoważnienie  do  podpisania  oferty  musi  być
dołączone do oferty,  jeżeli  nie  wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.

4. Jeżeli  osoba/osoby  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie  pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo  to  musi  w  swej  treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
7. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.
8. Wskazane  jest  ponumerowanie  i  parafowanie  przez  osobę/y  upoważnioną/e

do podpisywania oferty zapisanych stron oferty oraz załączników.
9. Wszelkie  poprawki,  zmiany  lub  wykreślenia  w  treści  oferty  muszą  być  naniesione

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e
do podpisywania oferty.

10. Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  muszą  być  dostarczone  w  formie  oryginałów,
a w przypadku, gdy przepisy tak stanowią – w formie czytelnych kserokopii, oraz muszą
być  parafowane  przez  osobę/y  upoważnione  do  podpisywania  oferty.  Niezależnie
od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą 
„za zgodność z oryginałem” i poświadczone parafką z imienną pieczątką.  Wymagane
specyfikacją  dokumenty  w  języku  obcym  muszą  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Wymaga się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W sytuacji reprezentowania  Wykonawcy
przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.

12. Jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane
te  należy  umieścić  w  oddzielnej  kopercie  wewnątrz  oferty,  opisanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie
dostępne  i  mogą  być  udostępniane  pozostałym  Wykonawcom  razem  z  protokołem
postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy Pzp.

13. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki
nr 3 i 4 do SIWZ. 

14. Oferta powinna być złożona  na Formularzu oferty,  stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ.



15. Wykonawcy  mogą wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia,  w takiej  sytuacji
ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się
odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.  Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert  przez Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawca  składa  w  formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

16. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu / kopercie z napisem:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni
w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego

PAN”
znak sprawy 1/IMPAN/2018

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.01.2018 r. godz. 15:30”.

Zaleca się, aby opakowanie posiadało nazwę i adres Wykonawcy.

17. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki
sposób  zabezpieczenia  treści  oferty,  który  uniemożliwia  osobom  postronnym,  czyli
jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się z nią przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Wykonawca
może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty
przed upływem terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez
Wykonawcę  musi  być  złożone  według  takich  samych  wymagań  jak  składana  oferta,
ze  stosownym  dopiskiem  na  opakowaniu,  np.  „Zmiana  oferty”.  Koperty  oznaczone
dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone
do oferty.

19. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub
wycofać  się  z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  poprzez  złożenie
stosownego  pisemnego  powiadomienia  (oświadczenia)  z  napisem  na  kopercie,  np.
„Wycofanie oferty”.

20. Zamawiający  żąda wskazania  przez Wykonawcę w ofercie  części  zamówienia,  której
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom.  W  przeciwnym  wypadku
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  nie  zamierza  powierzać  podwykonawcom żadnej
części zamówienia.

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 zgodnie z wyborem
Zamawiającego  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).



2. Zamawiający  wskazuje  następujący  numer  faksu: (22) 629  39  97 oraz  adres  poczty
elektronicznej: zamowienia@impan.pl. 

3. 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.

4. Forma  pisemna  jest  zastrzeżona  dla  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami,  w  tym
dokumentu pełnomocnictwa.

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.

6. Oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminu.

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać
znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną
przez Zamawiającego.

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pan Karol Czochra, e-mail; zamowienia@impan.pl

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą – zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XI. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści
SIWZ.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 ustawy
Pzp.

3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I SIWZ lub faksem/pocztą e-mail
zgodnie z formą określoną w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią  SIWZ a treścią  udzielonych wyjaśnień jako
obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze  oświadczenia
Zamawiającego.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę,  oznaczoną  jak  w Rozdziale  VII  ust.  16  SIWZ,  w zamkniętej  kopercie  należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 111 lub
przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 17.01.2018 r. do godz. 15:30.

2. Oferta  złożona  po  ww.  terminie  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  zgodnie  
z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
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3. Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu 17.01.2018  r.  o  godz.  15:45  w  siedzibie
Zamawiającego w Warszawie w pokoju nr 114. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  łączną  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XIII. Badanie ofert
1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może

żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty,
        - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
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  wzywa  do  ich  złożenia,
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1  i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający  odrzuci  ofertę  w  przypadku  zaistnienia  wobec  niej  którejkolwiek
z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
1.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  stosować  będzie   
      następujące kryterium oceny ofert:

1) Cena brutto (C) – 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę. 



3. Cena  brutto  musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

4. W cenie, o której mowa w ust. 3, winny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia. 

5. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu 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. z 2014 r. poz. 915).

6. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  będzie  prowadził  do  powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny
podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi
przepisami.  Jeżeli  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku  podatkowego,  Wykonawca  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego
o  tym  fakcie,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

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

1. Umowę  może  podpisać  w  imieniu  Wykonawcy  osoba  (osoby)  upoważniona
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione) w aktualnym
odpisie  z  właściwego rejestru  albo  w aktualnym zaświadczeniu  o  wpisie  do  ewidencji
działalności  gospodarczej  lub pełnomocnik,  który przedstawi stosowne pełnomocnictwo
wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych)
w powyższym dokumencie  -  oryginał  dokumentu  lub  kopia  (odpis)  poświadczona(-y)
notarialnie.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych
wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

Rozdział  XVI. Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł  z  nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach

Zamawiający  wymaga od Wykonawcy,  aby zawarł  z  nim umowę w sprawie  zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7
do SIWZ. 

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w  toku postępowania o udzielenie zamówienia



Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeśli  ma  lub  miał  interes  w uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp
odnoszące się do postępowań na dostawy, usługi o wartości poniżej 135 000 euro, zgodnie  
z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w
postaci  papierowej  albo  w  postaci  elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym
podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Odwołujący  przesyła  kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Spis załączników do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty,
3. Załącznik  Nr 3 – Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące  spełniania  warunków udziału  

w postępowaniu,
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

z postępowania,
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw.
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.



Załącznik nr 1 do SIWZ

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. Termin rozpoczęcia  dostaw gazu od dnia  1 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; moc umowna 60kWh/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); moc umowna 130kWh/h

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); moc umowna 210kWh/h

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

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

 Pałac  Budynek  B Agro  
Budynek 
"N"

 

I 4800 17% 2800 18% 1200 18% 6600 19%

II 3600 13% 2300 15% 900 14% 5000 14%

III 3500 12% 1400 9% 600 9% 3500 10%

IV 2000 7% 1300 8% 400 6% 2500 7%

V 1400 5% 700 4% 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 4% 500 3% 200 3% 1200 3%

X 1600 6% 1200 8% 300 5% 2200 6%

XI 4100 14% 2100 13% 900 14% 4900 14%

XII 4500 16% 2400 15% 1200 18% 5000 14%



 28400 100% 15600 100% 6500 100% 35200 100%

Razem 85.700 metrów sześciennych 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 (współczynnik 
konwersji przyjęty do obliczeń 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 (971.953 kWh),

d) moc umowna łącznie 115 m3 na godzinę (625kWh/h).

4. Zamawiający zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku umownego w 
szacunkowych ilościach kW:
 Pałac  Budynek  B Agro  Budynek "N"

I 55075 17% 32127 18% 13769 18% 75728 19%

II 41306 13% 26390 15% 10327 14% 57370 14%

III 40159 12% 16064 9% 6884 9% 40159 10%

IV 22948 7% 14916 8% 4590 6% 28685 7%

V 16064 5% 8032 4% 2295 3% 19506 5%

VI 8032 2% 3442 2% 2295 3% 10327 3%

VII 6884 2% 3442 2% 2295 3% 10327 3%

VIII 6884 2% 3442 2% 2295 3% 9179 2%

IX 11474 4% 5737 3% 2295 3% 13769 3%

X 18358 6% 13769 8% 3442 5% 25243 6%

XI 47043 14% 24095 13% 10327 14% 56223 14%

XII 51633 16% 27538 15% 13769 18% 57370 14%

 325862 100% 178994 100% 74581 100% 403885 100%

Razem 983.321,80 kWh rocznie

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

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy : _________________________________________________________

Adres :                       __________________________________________________________

NIP :                          __________________________________________________________

Telefon /faks:            __________________________________________________________

Adres e-mail               _________________________________________________________

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

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

Przystępując  do  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
nr  1/IMPAN/2018  na  „Kompleksową  dostawę  gazu  ziemnego  wysokometanowego  do
czterech  kotłowni  w  Ośrodku  Badawczo  -  Konferencyjnym  w  Będlewie  Instytutu
Matematycznego PAN”  

1.  Oferujemy  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  opisem  w  SIWZ,  a  w  szczególności
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 SIWZ na następujących
warunkach:
1. cena brutto w kwocie …………………………(słownie ……………………… ),
2. Wyliczenie ceny oferty:

Lp. Określenie
przedmiotu
zamówienia 

Jednostka
miary 

Szacunkowa
ilość

jednostek
miary 

Cena
jednostkowa

netto
PLN 

Wartość
netto

(kol. 4 x kol.
5 ) PLN 

Stawka
VAT  w % 

Wartość
brutto

(kol. 6 x kol.
7)   PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Opłata za paliwo 
gazowe 

kWh 983.321,80

2. Opłata 
abonamentowa 

miesiąc 24 miesiące

3. Opłata – dystrybucja
stała 

kWh/h 625

4. Opłata – dystrybucja
zmienna

kWh 983.321,80

5. Łączna wartość brutto (suma od poz. 1 do poz.4) 



2. świadczymy,  że  oferowana  cena  jest  stała  i  obowiązuje  przez  cały  okres  realizacji  
zamówienia.

3. Podwykonawcy.
1) Przedmiot  zamówienia  zamierzam  zrealizować  bez  udziału*  /  z  udziałem*

podwykonawcy/ów:
Następującym  podwykonawcom  powierzymy  wykonanie  następujących  części
zamówienia:

Nazwa (firma) podwykonawcy Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy 

Uwaga  –  Brak  wpisu  i  skreślenia  powyżej  rozumiany  jest,  iż  przedmiotowe
zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

2) Powołując  się  na  zasoby  poniższego  podwykonawcy  na  zasadach  określonych
w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie
następujących części zamówienia*:

Nazwa (firma) podwykonawcy 
(innego podmiotu)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy 

Uwaga –  Brak wypełnienia  powyższej  tabeli  rozumiany jest,  iż  przedmiotowe
zamówienie  realizowane  będzie  bez  udziału  podwykonawców,  na  których
zasobach polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

4. Oświadczam/my, że:

1) Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i  nie  wnoszę/nie  wnosimy do niej  żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłam/em/liśmy
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

2) oferowany  przeze  mnie/przez  nas  przedmiot  zamówienia  spełnia  warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie
umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia;

3) uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert;

4) w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i  terminie określonym przez
Zamawiającego;

5. Do oferty załączam/my:

1) ………………………………………………………………………………………

2) ..…………………………………………………….……………………………

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron.



*niepotrzebne skreślić

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

(miejscowość i data)                     (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do SIWZ 

Z  amawiający:  
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 

ul. Śniadeckich 8

00-656 Warszawa

Wykonawca:

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

(nazwa Wykonawcy)

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

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy)

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

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG)

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

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

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

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

A. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że jest:
- mikroprzedsiębiorstwem*
- małym przedsiębiorstwem*
- średnim przedsiębiorstwem*
- innym niż ww.*

* niepotrzebne skreślić

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)



B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp.

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  1/IMPAN/2018  na
„Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku
Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN”,  prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
oświadczam, co następuje.

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  przez
Zamawiającego w rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

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

posiadam  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,
posiadam aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki, jeżeli wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybu-
cyjnego*
lub
posiadam  aktualną  umowę  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  na
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znaj-
duje się miejsce odbioru gazu ziemnego, jeżeli wykonawca nie jest Ope-
ratorem Systemu Dystrybucyjnego*.
* niepotrzebne skreślić

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
    Posiadam  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.

c) Zdolność techniczną lub zawodową: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie,  należycie  wykonałem,  a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych  również  wykonuję)  co  najmniej  2  (słownie:  dwie)  dostawy (umowy)
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie dostawy
gazu  ziemnego  wysokometanowego  o  wartości  co  najmniej  100  000,00  PLN
brutto każda (słownie: sto tysięcy PLN brutto).

2. INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH
PODMIOTÓW:



Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu
określonego  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  IV  ust.  1  pkt  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następujących/cego podmiotów/tu*:

Nazwa podmiotu: ………………………..……………………………………………….

Adres (siedziba) podmiotu: ……………………….………………………………….…..

Zakres udostępnianych zasobów ………………………………………………….…….

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa)

Nazwa podmiotu:…………………………………………………………………………

Adres (siedziba) podmiotu: ………………………………………………………………

Zakres udostępnianych zasobów …………………………………………………..….…

(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa)

* Uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy

II. 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

Z  a  mawiający:  
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 

ul. Śniadeckich 8

00-656 Warszawa

Wykonawca:

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

(nazwa Wykonawcy)

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

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy)

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

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG)

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

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

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

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

I. DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  1/IMPAN/2018 na:

„Kompleksową  dostawę  gazu  ziemnego  wysokometanowego  do  czterech  kotłowni  w

Ośrodku  Badawczo  -  Konferencyjnym  w  Będlewie  Instytutu  Matematycznego  PAN”,

oświadczam, co następuje.

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1)  Z  zastrzeżeniem  informacji  zawartych  w  pkt  5)  oświadczam,  że  nie  podlegam

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22

ustawy Pzp,2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

oświadczam, że zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń

i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania.



3) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:

a) nie brałem udziału w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia*,  
b) moi pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia,
o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  nie  brali  udziału
w przygotowaniu przedmiotowego postępowania* 
c)  brałem  udział  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia* 
d)  moi  pracownicy  lub  osoby  wykonujące  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,
o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług  brali  udział
w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*

Opis  okoliczności  uczestniczenia  w przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania
przez Wykonawcę, jego pracowników lub innych osób:

…………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

4)  Z  zastrzeżeniem  informacji  zawartych  w  pkt  5)  oświadczam,  że  nie  podlegam
wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1)  ustawy  Pzp,
tj.: 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);

5) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie*:

a)  art. 24 ust 1 pkt ………………… ustawy Pzp 

    b)  art. 24 ust 5 pkt ………………… ustawy Pzp 
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.).

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam*, że w związku z wyżej
wskazanymi okolicznościami, podjąłem następujące środki naprawcze:

Ad a) ……………………………………………………………………………………

Ad b)  ……………………………………………………………………………...…

* wykreślić w przypadku braku przesłanek wykluczenia;

Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na to że podjęte przez Wykonawcę 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 



II. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  ZASOBY  KTÓREGO
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/cych podmiotu/tów,  na których zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu*, tj.:

1. Nazwa  podmiotu:  ……………………………………………………….
………………

Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………….………………

KRS / CEiDG: …………………………………………………..………………….

NIP / PESEL: ……………………………………………………………………….

2.  Nazwa podmiotu: …………………………..…………………………………………

Adres (siedziba) podmiotu: ……………………….………………………………….

KRS / CEiDG: ……………………………………………………………….……..

NIP/PESEL…………………………………………………………………………….

nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz w ust. 5 ustawy Pzp w zakresie
wskazanym  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  V  SIWZ  oraz  ogłoszeniu  
o zamówieniu.

* niepotrzebne skreślić

Należy wymienić wszystkie podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca.

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. VI lit. B ust. 2  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.)*

    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.*

*Właściwe zaznaczyć 

III. 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 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  1/IMPAN/2018 na  „Kompleksową  dostawę  gazu  ziemnego
wysokometanowego  do  czterech  kotłowni  w  Ośrodku  Badawczo  -  Konferencyjnym  w
Będlewie Instytutu Matematycznego PAN” informuję, że*: 

n  Wykonawca nie  należy do tej  samej  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.)* 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)

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

** 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.



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  1/IMPAN/2018 na  „Kompleksową  dostawę  gazu  ziemnego
wysokometanowego  do  czterech  kotłowni  w  Ośrodku  Badawczo  -  Konferencyjnym  w  Będlewie
Instytutu  Matematycznego  PAN”  potwierdzając  spełnienie  warunku,  który  został  wskazany  w
Rozdziale IV ust. 1lit. c) 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 i ciągłych również wykonujemy) następujące dostawy:

L.p.
Nazwa

zamówienia
(umowy)

Wartość
zamówienia
(dostawy)
brutto**

Czas realizacji
Nazwa i adres

Zamawiającego
Zakres zamówienia

(dostawy)
Początek 

(dd.mm.rr)
Zakończenie
(dd.mm.rr)

1.

Dostawa gazu
ziemnego

wysokometanowego
TAK/NIE*

2.

Dostawa gazu
ziemnego

wysokometanowego
TAK/NIE*

3.

Dostawa gazu
ziemnego

wysokometanowego
TAK/NIE*

.…
……………………………….

Załączniki do WYKAZU:
(Dowody, o których mowa w Rozdziale VI dział C ust. 1 pkt 2)  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 winien podać w ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.



Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w Warszawie w dniu ……………………….……………r., zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-656) przy ul.
Śniadeckich 8,  zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Naukowych Polskiej  Akademii  Nauk pod
numerem  rejestru  RIN-III-18/89,  NIP:  525-000-88-67  zwanym  dalej  „Odbiorcą”,  którego
reprezentuje:

dr hab. Joanna Rencławowicz – Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

a

…………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez:

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

zwanych w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

Niniejsza  Umowa  zawarta  została  z  Wykonawcą  wybranym  w  wyniku  przeprowadzonego  przez
Zamawiającego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego nr 1/IMPAN/2018 na „Kompleksową dostawę  gazu ziemnego wysokometanowego do
czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego
PAN””, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”. 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe paliwa gazowego - gazu

ziemnego do  czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu
Matematycznego PAN zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2. Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zawarcia niniejszej Umowy i nie jest
stroną umów, które to prawo ograniczają.

3. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa
Urzędu  Regulacji  Energetyki  oraz  …………………………………………..  aktualną  umowę
zawartą  z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – ……………………………………………

4. Sprzedawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnej  koncesji  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.

5. Strony zgodnie  przyjmują,  że  podstawę do ustalenia  i  realizacji  warunków Umowy stanowią
postanowienia niniejszej Umowy wraz z załącznikami oraz postanowienia OWU.

6. W zakresie  nieuregulowanym w niniejszej  Umowie zastosowanie  mają odpowiednie  przepisy
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –



Prawo energetyczne i obowiązujące rozporządzenia do ww. ustawy wraz z zasadami określonymi
w koncesjach. 

§ 2 
Realizacja umowy

1. Odbiorca zamawia,  a Sprzedawca zobowiązuje  się  dostarczać paliwo gazowe, tj.  gaz ziemny
wysokometanowy,  o  cieple  spalania  nie  mniejszym  niż  39,5[MJ/m3],  przy  ciśnieniu
umożliwiającym osiągniecie parametrów zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ, przeznaczony
do instalacji znajdujących się w czterech kotłowniach w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w
Będlewie Instytutu Matematycznego PAN .

2. W ośrodku funkcjonują następujące urządzenia odbiorcze gazu:

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

e. Dotychczas używane grupy taryfowe Energia dla firm S.A.:
I. Kotłownia w budynku „Agro”, Grupa taryfowa W-3.6,
II. Kotłownia w budynku „B”, Grupa taryfowa W-5.1,
III. Kotłownia budynku „Pałac”,  Grupa taryfowa W-4,
IV.Kotłownia budynku „N”, Grupa taryfowa W-5.1

3. Zmiana  rodzaju  i  ilości  urządzeń  gazowych,  do  których  dostarczane  jest  paliwo  gazowe,
wymaga  uprzedniego  pisemnego  zawiadomienia  Sprzedawcy  i  może  spowodować  zmianę
Grupy Taryfowej. Niepowiadomienie może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

4. Odbiorca  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  będzie  kwalifikowany  do  właściwej  Grupy
Taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana Grupy Taryfowej nie wymaga
zmiany Umowy,  z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

5. Usługę  dystrybucji  paliwa  gazowego  do  instalacji  znajdującej  się  w obiekcie  Odbiorcy,   o
którym mowa  w ust.1  będzie  wykonywał  Operator  Systemu Dystrybucyjnego w oparciu  o
Umowę  zawartą  ze  Sprzedawcą.  Dla  potrzeb  niniejszej  Umowy  jest  to  Operator  Systemu
Dystrybucyjnego wskazany w Deklaracji Dostarczania i Odbioru Paliwa Gazowego

6. Za stan techniczny przyłącza gazu oraz bezpieczeństwo przesyłu odpowiada Sprzedawca 

7. Własność  Paliwa  Gazowego przechodzi  na  Odbiorcę  po  dokonaniu  pomiaru  na  wyjściu   z
gazomierza. 

8. Ustalenie  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Sprzedawcy  z  tytułu  sprzedaży  paliwa
gazowego  na  rzecz  Odbiorcy  dokonywane  będzie  na  podstawie  rzeczywistego  ilościowego
zużycia oraz według cen i stawek opłat i zasad rozliczeń zawartych w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Z wyłączeniem przypadków zmian w prawie mających
wpływ na koszty zakupu i dostarczania  paliwa gazowego, wskazane ceny jednostkowe paliwa
gazowego i opłaty abonamentowej będą stałe w okresie obowiązywania Umowy



9. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy z tytułu świadczenia usług dystrybucji dokonywane będzie
według  cen  i  stawek  oraz  zasad  rozliczeń  określonych  w  Taryfie  Operatora  Systemu
Dystrybucyjnego - załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 3 
Komunikacja stron

1. Strony  Umowy  zobowiązane  są  niezwłocznie  informować  się  na  piśmie  o  zmianie  danych
zawartych w niniejszej Umowie.

2. Osobą upoważnioną ze  strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych  z realizacją
niniejszej Umowy jest Sławomir Malecha, mail s.malecha@impan.pl tel.  693439912 

3. Osobą upoważnioną ze strony Sprzedawcy do kontaktów w sprawach związanych  z realizacją
niniejszej Umowy jest       ………………………… mail…………….……….., tel. ……………., 

4. O  zmianie  osób,  o  których  mowa  w  ust.  2  powyżej  lub  ich  danych  kontaktowych,  Strony
zobowiązane są informować się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres:  

Odbiorca: ………………………………………. 

Sprzedawca: …………………………………….

§ 4
Rozliczenie stron 

1. Strony  ustalają,  iż  rozliczenie  zużycia  paliwa  gazowego  będzie  odbywało  się  na  podstawie
wskazań odczytów zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

2. Ustalenie  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Sprzedawcy  z  tytułu  dostarczania  paliwa
gazowego  dokonywane  będzie  odpowiednio  według cen  i  stawek opłat  oraz  zasad  rozliczeń
określonych szczegółowo w Taryfie oraz w niniejszej  Umowie kompleksowej,  przy czym od
chwili wejścia w życie Taryfy Sprzedawcy wskazującej taryfę OSD, która ma zastosowanie  w
rozliczeniach  z  Odbiorcami  w  zakresie  obejmującym  rozliczanie  usługi  dystrybucji  paliwa
gazowego, Sprzedawca stosuje tę taryfę OSD.

3. Ceny jednostkowe netto, wartość Umowy netto, wartość Umowy brutto wyszczególnione są w
formularzu ofertowym Sprzedawcy z dnia …………..., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do
Umowy.

4. Wynagrodzenie brutto, uwzględniające podatek od towarów i usług (VAT), należne Sprzedawcy
z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty, którą Odbiorca przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  

brutto: ………….zł,       słownie brutto: …………………………………………..……………… 

netto: ………….zł,       słownie netto: …………………………………………..……………… 

…………………. zł wartość podatku od towarów i usług VAT (wg stawki ………..%) 

z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w ust. 5 oraz w § 5 nin. Umowy.

5. Wysokość wynagrodzenia Odbiorcy określonego w ust. 4 może ulec zmianie w razie ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

6. W  przypadku  zmiany  przepisów  skutkujących  uzasadnioną  zmianą  kosztów  wykonania
przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę, każda ze Stron Umowy w terminie do 30 dni od dnia
wejścia w życie przepisów wprowadzających tę zmianę, może wystąpić do drugiej Strony  o
dokonanie odpowiednio zmiany wysokości wynagrodzenia. 

mailto:s.malecha@impan.pl


7. Ewentualna  zmiana  szacowanego zużycia  paliwa  gazowego  określona  w załączniku  nr  4  do
Umowy  nie  będzie  skutkowała  dodatkowymi  kosztami  dla  Odbiorcy,  poza  rozliczeniem  za
faktycznie zużytą ilość gazu. 

8. Rozliczenia za paliwo gazowe dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych  w
oparciu o Fakturę VAT wystawioną przez Sprzedawcę nie później niż do 14 dni po miesiącu
rozliczeniowym. 

9. Strony ustalają termin płatności faktur do 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo
wystawionej faktury. 

10. Do  oferowanych  cen  zostanie  naliczony  podatek  VAT  oraz  podatek  akcyzowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

11.  Za datę zapłaty faktury uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

12. Wszelkie  zmiany  rachunku  bankowego  Sprzedawcy  będą  dokonywane  w  drodze  pisemnego
aneksu do Umowy.

§ 5 
Termin obowiązywania umowy

1. Umowa wchodzi  w życie z dniem podpisania i  zostaje zawarta na okres od 01.02.2018r. Do
31.01.2020r. Dostawa Paliwa Gazowego i naliczenie cen oraz stawek opłat (w tym stosowania
Taryfy) rozpoczyna się po ustaniu obowiązywaniu umów/umowy, na podstawie której Odbiorca
otrzymywał paliwo gazowe od dotychczasowego sprzedawcy paliwa gazowego.

2. Strony dopuszczają zmiany w trakcie trwania umowy cen za sprzedaż oraz dystrybucję paliwa
gazowego, zgodnie z obowiązującymi taryfami. Powyższe zmiany cen następują automatycznie
od dnia wejścia w życie nowych taryf bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

a) konieczność  wprowadzenia  zmian  wynikła  z  okoliczności,  których  nie  można  było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Odbiorcy; 

b) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT; 

c) nastąpiła zmiana taryfy dokonana przez URE (co Sprzedawca udokumentuje podając taryfę
cen)  lub  inna  urzędowa  zmiana  przepisów  skutkująca  koniecznością  dokonania  zmiany
umowy; 

d) w  przypadku  wprowadzenia  do  stosowania  nowych  „Taryf  Operatora  Systemu
Dystrybucyjnego” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Odbiorca
przyjmie zmianę cen jednostkowych netto (za usługi dystrybucji) w okresie obowiązywania
umowy; 

e) w przypadku zmiany mocy oraz grupy taryfowej.

4. Odbiorca może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionej szkody wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy – na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

5. Odbiorca zastrzega sobie prawo do potrącania odszkodowania z faktur, bez potrzeby uzyskania
zgody Sprzedawcy.

6. Odbiorcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  utraty  przez  Sprzedawcę
koncesji na wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez niego
informacji o utracie koncesji. 

7. Nie  wymagają  formy  pisemnego  aneksu,  podpisanego  przez  obie  strony,  pod  rygorem
nieważności zmiany umowy dotyczące: 



a) cennika taryfowego; 

b) danych teleadresowych; 

c) osoby uprawnionej do kontaktu

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

a) Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy

b) Załącznik nr 2 – Taryfa (lub wyciąg z Taryfy)

c) Załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy (OWU)

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.  1059 ze
zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy;

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 121, z późn.
zm.) 

c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r, poz.
1579), 

10. Strony umowy ustalają, że uregulowania zawarte w niniejszej umowie mają pierwszeństwo przed
uregulowaniami zawartymi w Ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 3).

11. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, strony rozstrzygać będą
w drodze porozumienia stron, a w przypadku niemożności porozumienia rozstrzygać będzie Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

12. Umowę  sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach:  2  egzemplarze  dla  Odbiorcy  i  1
egzemplarz dla Sprzedawcy. 

      W imieniu Sprzedawcy:              W imieniu Odbiorcy: 

_____________________________                             ______________________________
(data, czytelny podpis, pieczątka)                                                 (data, czytelny podpis, pieczątka)


	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.
	2. 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.), jak również przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
	3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
	5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
	6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania katalogów elektronicznych.
	7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
	8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
	9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
	10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
	Rozdział V. Podstawy wykluczenia
	1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
	2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
	3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
	4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
	5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
	7. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.
	8. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty zapisanych stron oferty oraz załączników.
	9. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do podpisywania oferty.
	10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być dostarczone w formie oryginałów, a w przypadku, gdy przepisy tak stanowią – w formie czytelnych kserokopii, oraz muszą być parafowane przez osobę/y upoważnione do podpisywania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone parafką z imienną pieczątką. Wymagane specyfikacją dokumenty w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
	11. Wymaga się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
	12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępniane pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
	13. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
	14. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
	15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca składa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
	16. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu / kopercie z napisem:
	„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN”
	znak sprawy 1/IMPAN/2018
	NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.01.2018 r. godz. 15:30”.
	Zaleca się, aby opakowanie posiadało nazwę i adres Wykonawcy.
	17. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się z nią przed upływem terminu otwarcia ofert.
	18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu, np. „Zmiana oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
	19. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie, np. „Wycofanie oferty”.
	20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.
	1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego 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).
	2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: (22) 629 39 97 oraz adres poczty elektronicznej: zamowienia@impan.pl.
	3. 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.
	4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
	5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
	6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
	7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
	8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Karol Czochra, e-mail; zamowienia@impan.pl
	9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

	1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale VII ust. 16 SIWZ, w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Śniadeckich 8 w pokoju nr 111 lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 17.01.2018 r. do godz. 15:30.
	2. Oferta złożona po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
	3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2018 r. o godz. 15:45 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w pokoju nr 114. Otwarcie ofert jest jawne.
	4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
	2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę.
	3. Cena brutto musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
	4. W cenie, o której mowa w ust. 3, winny zostać ujęte wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
	5. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu 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. z 2014 r. poz. 915).
	6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
	1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
	2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty,
	3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
	4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
	5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
	6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw.
	7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.
	Nazwa Wykonawcy : _________________________________________________________
	Adres : __________________________________________________________
	NIP : __________________________________________________________
	Telefon /faks: __________________________________________________________
	Adres e-mail _________________________________________________________
	(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/IMPAN/2018 na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN”, oświadczam, co następuje.
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