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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa. 

tel. 22 632-01-42, e-mail: kchz@kchz.agro.pl  

1.2 Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

1.3 Zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

zwanej dalej ,,SWZ'', oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na 

stronie internetowej: https://www.kchz.agro.pl/ 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", 

2.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego 

grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli 

Zwierząt zlokalizowanych w: 

3.1.1 Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 05-800 Pruszków, 

3.1.2 Poznaniu, ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań, 

3.1.3 Poznaniu, ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań, 

3.1.4 Zabierzowie, ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów, 

o łącznym prognozowanym wolumenie 664 000 kWh (zamówienie 

podstawowe). 

Przez kompleksową dostawę paliwa gazowego Zamawiający rozumie 

jednoczesne zapewnienie dostawy paliwa gazowego i usługi dystrybucyjnej. 

Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter 

orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości gazu w okresie 

trwania umowy. 

Ilości wskazane przez Zamawiającego są gwarantowanym zakresem 

zamówienia, w przypadku niewykorzystania zakładanych ilości w okresie 

obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia 

okresu umowy, aby zakładana ilość została wykorzystana. 

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie będzie pociągać dla 

Zamawiającego (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza 

koniecznością zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu 

zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. 

3.2 Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do 

podwyższenia o 10% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia - tj. 

maksymalnej ilości zamawianego paliwa gazowego wskazanej w pkt 3.1, a 

wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa 

gazowego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu 
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zamówienia, w tym w szczególności dodania i usunięcia punktu odbioru 

oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu, w taki sposób, który może 

powodować zwiększenie maksymalnej wartości umowy o nie więcej niż 

10%. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie dodatkowych 

10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania 

przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji 

realizowane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia 

Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający 

korzystając z prawa opcji złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w 

przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego 

zakresie oraz przedstawi Wykonawcy aktualizację Załącznika nr 2 do 

Umowy - Opis przedmiotu zamówienia. 

3.3 Zamawiający sam będzie kontrolował wartość umowy, a w przypadku 

przekroczenia wartości umowy zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa 

gazowego. W takim wypadku zostanie podpisany aneks zwiększający 

wartość umowy zgodnie z rzeczywistym zużyciem paliwa. 

3.4 Wykonawca wypowie obowiązujące umowy dotychczasowym 

Wykonawcom, aby umożliwić podpisanie nowych umów o ile będzie to 

konieczne. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego przed właściwym OSD, w sprawach związanych ze zmianą 

sprzedawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich 

czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy. 

3.5 Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne wygaśnięcie 

obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy. 

3.6 Charakterystyka punktów poboru gazu: 

3.6.1 kotłownia budynku w Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 

05-800 Pruszków: 

- nr punktu poboru - 8018590365500056172282, 

- grupa przyłączeniowa - podmiot deklarujący pobór paliwa 
gazowego w ilości do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy, 

- grupa taryfowa - BW-4, 
- cel wykorzystania paliwa gazowego: opałowy, 
- rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy c.o./c.w. - 1 szt. 

o mocy 90 kW, 
- rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny 

wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E lub 
równoważnej, 

- układ pomiarowy: gazomierz nr XM1601013121; 

  



Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w 
poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości: 

Miesiąc/rok 
Prognozowane zużycie gazu ziemnego  

w poszczególnych miesiącach każdego roku (kWh) 

Lipiec/2022 4000 

Sierpień/2022 4000 

Wrzesień/2022 5000 

Październik/2022 8000 

Listopad/2022 11000 

Grudzień/2022 13000 

Styczeń/2023 16000 

Luty/2023 15000 

Marzec/2023 13000 

Kwiecień/2023 9000 

Maj/2023 7000 

Czerwiec/2023 4000 

Lipiec/2023 4000 

Sierpień/2023 4000 

Wrzesień/2023 5000 

Październik/2023 8000 

Listopad/2023 11000 

Grudzień/2023 13000 

Razem 154000 

3.6.2 kotłownia budynku w Poznaniu, ul. Naramowicka 135, 

61-619 Poznań: 

- nr punktu poboru - 8018590365500046927380, 

- grupa przyłączeniowa - podmiot deklarujący pobór paliwa 
gazowego w ilości do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy, 

- grupa taryfowa - BW-4, 
- cel wykorzystania paliwa gazowego: opałowy, 
- rodzaj i moc odbiorników gazu: kotły gazowe c.o./c.w. - 2 szt., 

każde o mocy 21 kW, 
- rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny 

wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E lub 
równoważnej, 

- układ pomiarowy: gazomierz nr XK0824699336; 

  



Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w 
poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości: 

Miesiąc/rok 
Prognozowane zużycie gazu ziemnego  

w poszczególnych miesiącach każdego roku (kWh) 

Lipiec/2022 1500 

Sierpień/2022 1500 

Wrzesień/2022 4000 

Październik/2022 10000 

Listopad/2022 16000 

Grudzień/2022 24000 

Styczeń/2023 23000 

Luty/2023 21000 

Marzec/2023 20000 

Kwiecień/2023 11000 

Maj/2023 10000 

Czerwiec/2023 1500 

Lipiec/2023 1500 

Sierpień/2023 1500 

Wrzesień/2023 4000 

Październik/2023 10000 

Listopad/2023 16000 

Grudzień/2023 24000 

Razem 200500 

3.6.3 kotłownia budynku w Poznaniu, ul. Naramowicka 144, 

61-619 Poznań: 

- nr punktu poboru - 8018590365500047062813, 

- grupa przyłączeniowa - podmiot deklarujący pobór paliwa 
gazowego w ilości do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy, 

- grupa taryfowa - BW-3.6, 
- cel wykorzystania paliwa gazowego: opałowy, 
- rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy c.o. - 1 szt. o mocy 

24 kW, 
- rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny 

wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E lub 
równoważnej, 

- układ pomiarowy: gazomierz nr XM2002962966; 

  



Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w 
poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości: 

Miesiąc/rok 
Prognozowane zużycie gazu ziemnego  

w poszczególnych miesiącach każdego roku (kWh) 

Lipiec/2022 1500 

Sierpień/2022 1500 

Wrzesień/2022 4000 

Październik/2022 10000 

Listopad/2022 16000 

Grudzień/2022 16000 

Styczeń/2023 14000 

Luty/2023 12000 

Marzec/2023 11000 

Kwiecień/2023 11000 

Maj/2023 10000 

Czerwiec/2023 1500 

Lipiec/2023 1500 

Sierpień/2023 1500 

Wrzesień/2023 4000 

Październik/2023 10000 

Listopad/2023 16000 

Grudzień/2023 16000 

Razem 157500 

3.6.4 kotłownia budynku w Zabierzowie, ul. Cmentarna 6, 

32-080 Zabierzów: 

- nr punktu poboru - 8018590365500081842631, 

- grupa przyłączeniowa - podmiot deklarujący pobór paliwa 
gazowego w ilości do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy, 

- grupa taryfowa - w zakresie dostarczania paliw: BW-4, 
- cel wykorzystania paliwa gazowego: opałowy, 
- rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy c.o. - 1 szt. o mocy 

55 kW, 
- rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny 

wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E lub 
równoważnej, 

- układ pomiarowy: gazomierz nr 00684006; 

  



Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w 
poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości: 

Miesiąc/rok 
Prognozowane zużycie gazu ziemnego  

w poszczególnych miesiącach każdego roku (kWh) 

Lipiec/2022 1000 

Sierpień/2022 1000 

Wrzesień/2022 4000 

Październik/2022 8000 

Listopad/2022 14000 

Grudzień/2022 18000 

Styczeń/2023 17000 

Luty/2023 12000 

Marzec/2023 11000 

Kwiecień/2023 9000 

Maj/2023 8000 

Czerwiec/2023 3000 

Lipiec/2023 1000 

Sierpień/2023 1000 

Wrzesień/2023 4000 

Październik/2023 8000 

Listopad/2023 14000 

Grudzień/2023 18000 

Razem 152000 

3.7 Informacja dotycząca aktualnego stanu umów do punktów poboru gazu: 

3.7.1 Parzniew, ul. Przyszłości 1, 05-800 Pruszków, umowa 

kompleksowa zawarta na czas nieoznaczony z PGNiG S.A. w 

Warszawie, 

3.7.2 Poznań, ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań, umowa 

kompleksowa zawarta na czas nieoznaczony z PGNiG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie, 

3.7.3 Poznań, ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań, umowa 

kompleksowa zawarta na czas nieoznaczony z PGNiG S.A. w 

Warszawie, 

3.7.4 Zabierzów, ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów, umowa 

kompleksowa zawarta na czas nieoznaczony z PGNiG S.A. w 

Warszawie. 

Zamawiający informuje, że nie posiada ofert promocyjnych oraz nie jest 

członkiem programów lojalnościowych. 

3.8 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i załącznikach do SWZ normy 

krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą 

wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to 

Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. 

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają 

wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości 

produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 



Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy cecha opisanego 

produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to 

Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów 

równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry 

techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do 

SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami 

równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. 

3.9 Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV: 

09123000 - 7 gaz ziemny, 

65210000 - 8 przesył gazu. 

3.10 Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 

3.10.1 Część I: 

- punkt poboru gazu Parzniew, ul. Przyszłości 1, 

05-800 Pruszków; 

3.10.2 Część II: 

- punkt poboru gazu Poznań, ul. Naramowicka 135, 

61-619 Poznań, 

- punkt poboru gazu Poznań, ul. Naramowicka 144, 

61-619 Poznań; 

3.10.3 Część III: 

- punkt poboru gazu Zabierzów, ul. Cmentarna 6, 

32-080 Zabierzów. 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, Zamawiający nie 

wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

3.11 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymaganych warunkach 

podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i SWZ wiążące są postanowienia 

SWZ. 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

od dnia podpisania umowy przez okres 18 miesięcy, jednak nie wcześniej 

niż po skutecznym przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy u Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

4.2 Miejsce wykonania zamówienia: 

4.2.1 kotłownia budynku w Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 

05-800 Pruszków, 

4.2.2 kotłownia budynku w Poznaniu, ul. Naramowicka 135, 

61-619 Poznań, 

4.2.3 kotłownia budynku w Poznaniu, ul. Naramowicka 144, 

61-619 Poznań, 

4.2.4 kotłownia budynku w Zabierzowie, ul. Cmentarna 6, 

32-080 Zabierzów. 

  



5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz 

ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w 

SWZ dokumenty w zakresie: spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5.2 Oświadczenia o których mowa w pkt 5.1 należy złożyć zgodnie z 

odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te 

dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych 

podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

5.3 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postepowaniu należy złożyć: 

5.3.1 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu gazem wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, 

5.3.2 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie dystrybucji gazu wdanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami 

sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu 

aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

lub promesy umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych na 

obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu 

ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami 

sieci dystrybucyjnej. 

5.4 Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postepowaniu. 

5.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postepowaniu. 

5.6 Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

5.6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 



zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, 

5.6.2 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane, 

5.6.3 Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

5.6.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa 

w pkt 5.6.3 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu 

udostępniającego zasoby, 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez 

niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia, 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunku udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 

5.6.5 Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 112 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, 

czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy, 

5.6.6 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz 

oświadczeniem, o którym mowa pkt 5.1 SWZ, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w pkt 5 SWZ. 

  



6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.2 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.3 Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa 

oświadczenie wraz z ofertą. 

Podstawy wykluczenia związane z przepisami sankcyjnymi: 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), dalej 
„ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

6.4 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 

6.5 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

6.6 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

7.1 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania 

określone w art. 58 ustawy Pzp, w tym: 

7.1.1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w 



postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 

pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 

występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich 

identyfikację, 

7.1.2 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności będzie 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia działalności i zrealizuje dostawy, do których są one 

wymagane. Celem potwierdzenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia 

realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy, 

7.1.3 w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w pkt 6 SWZ wymagane jest 

załączenie do oferty oświadczenia przez każdego konsorcjanta 

oddzielnie. 

8. PODWYKONAWCY 

8.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usługi innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

8.1.1 określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik do 

SWZ) informacji jaką część przedmiotu zamówienia będzie 

realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych, jeśli 

są znane, 

8.1.2 Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do 

podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów, 

8.1.3 za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może w trakcie realizacji 

zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji 

zamówienia. 

9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 

10. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

10.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie 

ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między 



Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej: 

10.1.1 miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej 

„miniPortalem”, znajdującego się pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

10.1.2 Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej 

„ePUAP”, znajdującej się pod adresem o 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

10.1.3 poczty elektronicznej; komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z 

adresu i na adres: m.czajka@kchz.agro.pl  

10.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marcin Czajka, 

adres poczty elektronicznej: m.czajka@kchz.agro.pl  

10.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”. 

10.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane 

zostały w: 

10.4.1 Instrukcji użytkowania systemu miniPortal - ePUAP dostępnej pod 

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

10.4.2 Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod 

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

10.4.3 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov dostępnych 

pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 

10.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

10.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz 

innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP Zamawiającego. 

10.7 Link do postępowania został wskazany w pkt 1.2. Postępowanie można 

wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu. 

10.8 Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt - określonych w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 

r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

10.9 Inne niż określone w pkt 10.8 informacje, oświadczenia lub dokumenty 

mogą być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których 
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mowa w pkt 10.8, albo jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych 

w pkt 10.1. 

10.10 W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

10.11 Sposób sporządzania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. 

10.12 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

wskazanych w pkt 8.1. 

10.13 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez 

Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 

przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu poczty 

elektronicznej. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

przez 30 dni, tj. do dnia 07 lipca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert. 

11.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 11.1, Zamawiający 

przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. 

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt 11.1, wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie tego terminu. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM 

Wadium nie jest wymagane. 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zabezpieczenie nie jest wymagane. 

  



14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

14.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w 

formacie danych w szczególności *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt i 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

14.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

14.3 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

14.4 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

14.5 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien 

stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

14.6 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (*.zip). Wykonawca 

zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnianie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

14.7 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w 

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (*.zip). 

14.8 Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie „Formularza oferty”, 

którego wzór stanowi Załącznik do SWZ. 

14.9 Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 



14.9.1 Oferta cenowa zgodna z załączonymi drukami „Formularz 

oferty”/„Formularz cenowy” Załącznik 1 do SWZ, które zawierają 

cenę wyliczoną w sposób opisany w pkt 17 SWZ, 

14.9.2 Oświadczenia o których mowa w rozdziale 5 SWZ, 

14.9.3 Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest 

przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo 

upoważniające pełnomocnika do tej czynności, 

14.9.4 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa 

wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów 

wskazujące na okoliczności opisane w pkt 5.6 SWZ oraz 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 5.1 SWZ, 

14.9.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres 

rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają 

poszczególni Wykonawcy, 

14.9.6 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

14.9.7 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 

stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

14.10 Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu muszą być złożone w oryginale. 

14.11 Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

14.12 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej 

samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 

nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

15. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

15.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 czerwca 2022 r., do godz. 12:00. 

15.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



15.3 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

na miniPortalu. Nie jest dopuszczalne złożenie ofert na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, z którego prowadzona będzie 

korespondencja Wykonawcy w postępowaniu. 

15.4 Ofertę sporządza się w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę musi być czytelny. 

15.5 Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

o dowodach osobistych). 

15.6 Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

instrukcji, o której mowa w pkt 10.4.1. 

15.7 Dokumenty dołączane do oferty muszą mieć postać elektroniczną, a 

następnie zostać zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę i w 

takiej postaci przekazane za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania ofert lub wniosku" dostępnego na ePUAP i na 

miniPortalu. 

15.8 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Sposób wycofania ofert 

został opisany w instrukcji, o której mowa w pkt 10.4.1. 

15.9 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany oferty ani jej wycofać. 

15.10 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

16. TERMIN OTWARCIA OFERT 

16.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2022 r., o godzinie 12:30. 

16.2 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.3 informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.3 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.3 informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

16.4 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 



16.5 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 1.4. 

17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

17.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, ewentualnych 

upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SWZ. 

17.2 Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia podstawowego zostanie 

wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego „Formularza 

ofertowego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Cena oferty brutto 

określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły realizacji 

zamówienia podstawowego i nie obejmuje prawa opcji. 

17.3 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu 

cenowym” a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza 

ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

Wykonawca w Formularzu cenowym poda właściwą stawkę podatku Vat na 

dzień składania ofert, natomiast każdorazowo przy wystawianiu faktury 

uwzględni obowiązującą stawkę podatku Vat. Wiążące dla Wykonawcy są 

zaoferowane stawki netto. 

17.4 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo oraz słownie), 

ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

17.5 Ceny za gaz ziemny zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku od towaru i 

usług oraz podatkiem akcyzowym. 

17.6 Ceny jednostkowe paliwa gazowego zamówienia opcjonalnego w nie mogą 

być wyższe niż zaoferowane ceny jednostkowe paliwa gazowego dla 

zamówienia podstawowego w ramach tożsamej taryfy. 

17.7 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ. 

Zamawiający nie jest zwolniony z akcyzy, w związku z tym cena musi 

zawierać podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

17.8 Stawki opłat sieciowych i abonamentowych gazu ziemnego podane w 

ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy, chyba że Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe Taryfy na usługi przesyłu 

gazu OSD. 

17.9 Ceny brutto oferty oraz wartość netto i wartości brutto określone w 

formularzu winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

w złotówkach, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, 

natomiast cena jednostkowa netto winna być podana z dokładnością do 

trzech miejsc po przecinku w groszach. 

17.10 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o 



tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę 

informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

17.11 W okolicznościach, o których mowa w pkt 17.9, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który 

miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

18. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami 

określonymi poniżej. 

18.2 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

18.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów 

określonych w kryteriach. 

18.4 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierającego nową cenę. Wykonawcy, składający oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

18.5 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do 

przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

18.6 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

18.7 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała 

najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

18.8 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 18.7 oferta podlega 

odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 

kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

18.9 Kryteria oceny ofert i ich opis: 

Nr kryterium Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 100% = 100 pkt 

 

l.p. Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jaką 

może otrzymać 
oferta za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn / Cb x 100 100% 100 pkt 



gdzie: 
Cn - najniższa cena spośród 
wszystkich ofert nieodrzuconych 
Cb - cena badanej oferty 
100 - wskaźnik stały 

19. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA 

WEZWANIE 

19.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na 

wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia: 

19.1.1 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu gazem wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, 

19.1.2 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie dystrybucji gazu wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami 

sieci dystrybucyjnej, 

19.1.3 oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym 

znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku 

Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

20.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 20.1, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

20.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania 

umowy. 

20.4 Wykonawca, o którym mowa w pkt 20.3, ma obowiązek zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do 

SWZ, Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze 

złożonej oferty. 

20.5 Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu, na jego 

żądanie, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 



20.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

21.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

21.2 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej są określone 

w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. 

22. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ 

22.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego 

terminu składania ofert. Wnioski o wyjaśnienia treści SWZ należy przesyłać 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.czajka@kchz.agro.pl 

w temacie pisma należy podać „nr sprawy: ZP.262.9.2022” 

22.2 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 

22.1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 

do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

22.3 W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w pkt 22.1, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

22.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania oraz na stronie, o której mowa w pkt 1.4. 

22.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. 

22.6 Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie, o której mowa w 

pkt 1.4 

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
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danych), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje: 

23.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa, 

tel. 22 632 01 42 

email: kchz@kchz.agro.pl  

23.2 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych 

email: iod@kchz.agro.pl  

23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup paliwa prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

23.4 Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

uzyskania na postawie przepisów prawa. 

23.5 Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

23.6 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą 

przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy. 

23.7 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

23.8 Osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, przysługuje: 

23.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych 

osobowych; 

23.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub 

uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z 

powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp; 

23.8.3 prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których 

mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej); 

23.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

23.9 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO. 
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24. OKOLICZNOŚCI ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

24.1 zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w przypadku: 

24.1.1 zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą 

kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego, 

24.1.2 zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku 

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany 

Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w 

okresie obowiązywania umowy, 

24.1.3 ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

24.1.4 ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, oraz o ile 

Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w pkt 24.1.5 i 24.1.6 mają 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w 

przypadku: 

24.1.5 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

24.1.6 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne oraz zmiany określone w art. 436 ust 4 

ustawy, 

24.2 zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo 

gazowe, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, 

24.3 zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego, jeżeli zmiana ta 

wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, 

24.4 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

Strony dopuszczają również wprowadzenie zmian w zawartej umowie w 

przypadku: 

24.5 konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 

24.6 zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 

24.7 zmiany danych podmiotowych Wykonawcy i Zamawiającego. 

25. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 

25.1 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty, Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu, 

25.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych, 

25.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

25.4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień powtarzających. 



ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty/Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy  

Załącznik nr 3a oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 5 oświadczenie o podwykonawcach 

  



Załącznik nr 1 

Zamawiający: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Wykonawca: 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

FORMULARZ OFERTOWY 

na realizację zamówienia publicznego  

pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do 

nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt” 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego w zakresie 

określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i warunkami umowy, za wynagrodzeniem w następującej wysokości 

(wartość brutto z Tabel ABCD): 

za cenę brutto: ……………………………. zł (słownie …………………………………) 

  



FORMULARZ CENOWY 

TABELA A grupa taryfowa: BW-4  

Nieruchomość w Parzniewie, ul. Przyszłości 1 

L.p. Rodzaj opłaty Ilość 
Jedn. 

miary 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

do pięciu 

miejsc  

po 

przecinku 

Wartość 

netto 

[zł] 

(kol. 2x4) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[zł] 

(kol. 5 + (5x6)) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Kol. 1 2 3 4 5 6 7 

1 Abonamentowa 18 m-c     

2 Paliwo gazowe 154000 kWh     

3 Dystrybucja stała 18 m-c     

4 Dystrybucja zmienna 154000 kWh     

Suma ∑a   ∑A   

 
TABELA B grupa taryfowa: BW-4  

Nieruchomość w Poznaniu, ul. Naramowicka 135 

L.p. Rodzaj opłaty Ilość 
Jedn. 

miary 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

do pięciu 

miejsc  

po 

przecinku 

Wartość 

netto 

[zł] 

(kol. 2x4) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[zł] 

(kol. 5 + (5x6)) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Kol. 1 2 3 4 5 6 7 

1 Abonamentowa 18 m-c     

2 Paliwo gazowe 200500 kWh     

3 Dystrybucja stała 18 m-c     

4 Dystrybucja zmienna 200500 kWh     

Suma ∑b   ∑B   

 

  



TABELA C grupa taryfowa: BW-3.6  

Nieruchomość w Poznaniu, ul. Naramowicka 144 

L.p. Rodzaj opłaty Ilość 
Jedn. 

miary 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

do pięciu 

miejsc  

po 

przecinku 

Wartość 

netto 

[zł] 

(kol. 2x4) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[zł] 

(kol. 5 + (5x6)) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Kol. 1 2 3 4 5 6 7 

1 Abonamentowa 18 m-c     

2 Paliwo gazowe 157500 kWh     

3 Dystrybucja stała 18 m-c     

4 Dystrybucja zmienna 157500 kWh     

Suma ∑c   ∑C   

 
TABELA D grupa taryfowa: BW-4  

Nieruchomość w Zabierzowie, ul. Cmentarna 6 

L.p. Rodzaj opłaty Ilość 
Jedn. 

miary 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

do pięciu 

miejsc  

po 

przecinku 

Wartość 

netto 

[zł] 

(kol. 2x4) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[zł] 

(kol. 5 + (5x6)) 

dwa miejsca  

po przecinku 

Kol. 1 2 3 4 5 6 7 

1 Abonamentowa 18 m-c     

2 Paliwo gazowe 152000 kWh     

3 Dystrybucja stała 18 m-c     

4 Dystrybucja zmienna 152000 kWh     

Suma ∑d   ∑D   

 

(∑A + ∑B + ∑C + ∑D) 

Brutto: ………………………..…………………………. zł 

Słownie: ………………………..…………………………. ) 

  



Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

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

Numer telefonu: …………………...…… 

Numer REGON: ..................................... Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy e-mail: …………………………………………………………… 

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail na który Wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie 

informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony 

prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mail funkcjonuje 

w sposób poprawny. 

1. Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonym w SWZ i 

wszystkich załącznikach do niej. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy w 

niniejszym postępowaniu, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki tam zawarte. 

4. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami umowy i 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

wykonania przedmiotowego zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 

wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i  terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego. 

10. Usługi objęte zamówieniem wykonam samodzielnie. 

11. Informuję, że jestem (niepotrzebne skreślić) mikro/małym/średnim/dużym 

przedsiębiorcą 

Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron.  

  



Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………… 

…..…………………………………………….. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

  



Załącznik nr 2 

UMOWA NR ………… (WZÓR) 
na kompleksową dostawę gazu ziemnego 

grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości 
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

W dniu ………………….. r. pomiędzy: 
Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Sokołowskiej 3, 01-142 Warszawa, NIP: 5272529237 reprezentowanym przez: 

…………………………….. – …………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………….., z siedzibą w …………………………….. przy ulicy 
…………………………….., …………………………….. wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
…………………………….. pod numerem …………………………….., numer NIP: 
…………………………….., zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………. , na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego w dniu ………………….. r.,  nieodwołalnego do dnia 
zawarcia niniejszej Umowy, wspólnie zwanych: „Stronami”, a każda z osobna: 
„Stroną”. 

Niniejsza umowa została zwarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, na kompleksową dostawę gazu ziemnego grupy 
E (wysokometanowy) do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, w 
trybie podstawowym, bez prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 ze zm.). 

§ 1 
SŁOWNIK POJĘĆ ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Jeżeli z treści Umowy nie wynika nic innego, Strony przypisują następujące 
znaczenie pojęciom zawartym w Umowie: 

1) OSD/Operator - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo 
zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, do którego sieci przyłączona jest 
instalacja Odbiorcy, odpowiedzialny za ruch sieciowy w gazowym systemie 
dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania 
tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 
rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączenia z innymi systemami 
gazowymi; 

2) Taryfa OSD - zbiór cen i stawek za świadczenie usług przesyłania paliwa 
gazowego oraz warunków ich stosowania, zatwierdzony przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki (dalej także jako Prezes URE) jako taryfa na 
świadczenie przez OSD usług dystrybucji; 



3) OSP - Operator Systemu Przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch 
sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe 
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, 
remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z 
innymi systemami gazowymi; 

4) Umowa / Umowa kompleksowa - niniejsza kompleksowa Umowa sprzedaży 
paliwa gazowego wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, 
stanowiąca podstawę dostarczania Zamawiającemu paliwa gazowego, w tym 
zawierająca postanowienia w zakresie świadczenia usług dystrybucji 
i sprzedaży paliwa gazowego; 

5) Punkt odbioru - PO - nieruchomość, lokal lub jakikolwiek inny obiekt, 
stanowiący miejsce dostarczania paliwa gazowego, przyłączony do sieci 
gazowej, wyposażony w układ pomiarowy, 

6) Paliwo gazowe / gaz ziemny / gaz - gaz ziemny wysokometanowy o symbolu 
E; 

7) Moc umowna - maksymalna ilość energii (kWh) zawarta w paliwie gazowym, 
którą Zamawiający może odebrać w okresie godziny; 

8) Układ pomiarowy - gazomierz lub inne urządzenie pomiarowe lub 
pomiarowo-rozliczeniowe, służące do pomiaru ilości pobranego paliwa 
gazowego i dokonywania rozliczeń;  

9) Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów układów 
pomiarowych następuje rozliczenie za pobrane paliwo gazowe; 

10) Odbiorca - podmiot pobierający paliwo gazowe wraz ze świadczeniem usług 
dystrybucji na podstawie niniejszej Umowy; 

11) Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.); 

12) Ustawa o podatku akcyzowym - ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.); 

13) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1740), 

14) Prawo zamówień publicznych - PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

§ 2 

1. Kompleksowa dostawa gazu odbywać się będzie zgodnie z przepisami Prawa 
energetycznego, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi do 
Prawa energetycznego, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi (Dz. U. poz. 640), jak i zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego, zasadami określonymi we właściwych koncesjach, postanowieniach 
niniejszej Umowy oraz w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.  



2. Wszystkie techniczne warunki dostarczania paliwa gazowego dla danego punktu 
odbioru, w tym szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników 
systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 
rozwoju tych sieci, realizowane będą zgodnie z postanowieniami obowiązujących 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lub Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) - zwane dalej Instrukcjami, 
zamieszczonymi na stronach internetowych odpowiednio OSD oraz OSP. 
Stosownie do postanowień art. 9g ust. 12 Prawa energetycznego, Instrukcje 
stanowią załącznik do niniejszej Umowy, z tym że zmieniona lub nowa IRiESD 
wiąże po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogłoszeniu w Biuletynie URE, od 
dnia określonego w decyzji Prezesa URE. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi o 
numerze ………………….. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 
dniu …………..., której okres ważności przypada na dzień ……….. . 

2. Usługę dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w punktach 
odbioru będzie wykonywał Operator Systemu Dystrybucyjnego. Dla potrzeb 
niniejszej Umowy jest to Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
…………… . 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych o 
numerze ……………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 
……….., której okres ważności przypada na dzień ……………… .* (skreślić, jeśli nie 

dotyczy) / Wykonawca nie będący OSD oświadcza, że zawarł z OSD aktualną 
umowę o świadczenie usług dystrybucji umożliwiającą sprzedaż i dystrybucję 
paliwa gazowego do punktów odbioru właściwych dla Zamawiającego za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. *(skreślić, jeśli nie dotyczy)  

4. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres 
ważności dokumentu opisanego w ust. 1 lub ust. 3, Wykonawca zobligowany jest 
w terminie nie późniejszym niż na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych 
dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio: aktualną koncesję na 
obrót paliwami gazowymi, aktualną koncesję na dystrybucję paliw gazowych albo 
przypadku Wykonawcy nie będącego OSD - oświadczenie o posiadaniu 
aktualnej umowy dystrybucyjnej zawartej z OSD.  

5. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązany jest 
do posiadania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, umów, koncesji 
umożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o świadczenie usług 
dystrybucji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o fakcie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu 
albo rozwiązaniu tej umowy, nie później niż w terminie 3 dni od momentu 
złożenia takiego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron umowy o świadczenie 
usług dystrybucji. *(skreślić, jeśli nie dotyczy) 

§ 4 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
1) kompleksowa dostawa paliwa gazowego do punktów odbioru w ilości 

wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia" i 
zlokalizowanego/-ych w obiektach właściwych dla Zamawiającego, tj. 
sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do punktów 



odbioru wraz z usługą dystrybucji tego paliwa, na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie; 

2) przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego do 
punktów odbioru Zamawiającego, z jednoczesnym utrzymaniem ciągłości 
dostaw tego paliwa - na zasadach wskazanych w Umowie.  

2. Dostarczane paliwo gazowe spełniało będzie parametry ciepła spalania oraz 
parametry jakościowe określone w Taryfie OSD oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Zamawiający podpisując niniejszą Umowę upoważnia Wykonawcę do 
uzyskiwania od OSD danych pomiarowych i innych danych rozliczeniowych, 
które będą niezbędne ze względu na cel Umowy oraz dla wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że w wykonaniu niniejszej Umowy nabywa i odbiera 
paliwo gazowe na cele wskazane w treści Oświadczenia w sprawie 
przeznaczenia nabywanego paliwa gazowego, na potrzeby podatku akcyzowego, 
zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. W dniu podpisania niniejszej Umowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym według wzoru przedstawionego przez Wykonawcę.  

5. O zmianie celu wykorzystywania paliwa gazowego Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed planowaną zmianą.  

6. Szczegółowe dane dotyczące punktów odbioru wraz zdanymi niezbędnymi do 
zawarcia umowy (tj. dane nabywcy; adres punktu odbioru (PO); nr/kod 
ewidencyjny; nr klienta; nr licznika/nr gazomierza; grupa taryfowa OSD, moc 
umowna kWh/h; płatnika; regon płatnika; NIP płatnika; dane korespondencyjne) 
zawiera Załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia. 

7. Informacje wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu 
zamówienia, o których mowa w ust. 6, mogą ulegać zmianie na etapie realizacji 
Umowy na zasadach określonych w § 12 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Łączna maksymalna ilość paliwa gazowego dostarczana na podstawie niniejszej 
Umowy do punktu/-ów odbioru właściwych dla Zamawiającego i wskazanych w 
Załączniku nr 2 do Umowy wynosi równowartość ……………… kWh. 

9. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do podwyższenia 
o 10% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia - tj. maksymalnej ilości 
zamawianego paliwa gazowego wskazanej w ust. 8, a wskutek tego wszystkich z 
tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku 
nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dodania i 
usunięcia punktu odbioru oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu, w taki 
sposób, który może powodować zwiększenie maksymalnej wartości umowy o nie 
więcej niż 10%. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie 
dodatkowych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga 
podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji 
realizowane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia Zamawiającego 
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający korzystając z prawa 
opcji złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania 
z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie oraz przedstawi 
Wykonawcy aktualizację Załącznika nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu 
zamówienia. 

  



§5 
ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zapewnienia nieprzerwanych (ciągłych) dostaw paliwa gazowego do punktów 

obioru wskazanych i opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis 
przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia należytego wykonywania usług 
związanych z dystrybucją gazu ziemnego; 

2) uzyskiwania za pośrednictwem OSD danych z urządzeń pomiarowych oraz 
dokonywania na tej podstawie rozliczeń z Zamawiającym za pobrane paliwo 
gazowe; 

3) dokonywania z OSD wszelkich wymaganych uzgodnień i ustaleń związanych 
z realizacją niniejszej Umowy i jej zmianami; 

4) realizacji innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

1) złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu 
niniejszej Umowy/ powiadomienia o zmianie sprzedawcy,  

2) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym zwłaszcza do dokonania wszelkich 
czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy. 

Czynności opisane w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) Wykonawca podejmie bez zbędnej 
zwłoki, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw, mając na względzie 
konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i utrzymanie 
ciągłości dostaw do wszystkich punktów odbioru. W razie potrzeby, na wniosek 
Wykonawcy w Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w 
tym zakresie.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających 
zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 
Zamawiającego w formie pisemnej (pocztą tradycyjną) oraz fax-em na numer 
…………….. lub e-mailem na adres ……………… . 

4. Wykonawca zobowiązany jest także do: 
1) zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, sprawdzenia przez OSD 

prawidłowości działania układu pomiarowego, którego właścicielem jest OSD, 
w terminie 14 dni od zgłoszenia, 

2) zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, zlecenia przez OSD niezależnemu 
laboratorium posiadającemu wymaganą akredytację sprawdzenia 
prawidłowości działania układu pomiarowego, w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia żądania oraz umożliwienia Zamawiającemu zlecenia wykonania 
dodatkowej ekspertyzy w terminie 30 dni od daty otrzymania wyniku badania 
laboratoryjnego, 

3) zapewnienia sprawdzenia przez OSD dotrzymania parametrów jakościowych 
paliwa gazowego, wykonując odpowiednie pomiary, a w przypadku 
stwierdzenia niezgodności jakości paliwa gazowego z Umową, pokrycia 
kosztów badań oraz udzielenia stosownej bonifikaty, o której mowa w § 6, 

5. W zakresie zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń lub reklamacji dotyczących 

dostarczania paliwa gazowego, w tym w szczególności jego parametrów 
jakościowych oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 



2) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń lub reklamacji dotyczących faktur i 
innych dokumentów rozliczeniowych, w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia; 

3) dokonywania korekt rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowego oraz w przypadku przyjęcia 
do rozliczeń błędnych odczytów wskazań układu pomiarowego, 

4) udzielania informacji w sprawie rozliczeń, w tym obowiązujących Taryf OSD, 
5) rozpatrywania i udzielania bonifikat, zgodnie z postanowieniami Umowy i 

przepisów prawa. 
6. Zgłoszenia lub reklamacje Zamawiający składał będzie Wykonawcy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie, zgodnie z danymi 
kontaktowymi określonymi w Umowie. 

7. Na podstawie niniejszej Umowy i w ramach cen wskazanych w ofercie, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania handlowego 
w zakresie sprzedaży paliwa gazowego. Tym samym Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego  z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem 
handlowym. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z 
realizacją niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i przypadków 
wskazanych w Umowie. ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody 
spowodowane osobom trzecim, powstałym w związku z realizacją przez 
Wykonawcę niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych przetwarzanych w 
związku z wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, w tym zwłaszcza zobowiązuje się 
do: 
1) stosowania środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają 

ochronę danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy, 
mają na względzie zabezpieczenia tych danych przed ich przypadkowym 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zmianą 
lub zniszczeniem, jak i inną ingerencją przez osobę nieupoważnioną oraz 
podjęcia wszelkich innych środków przewidzianych przepisami prawa, w tym 
w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 
str. 1 z późn. zm.- dalej jako RODO); 

2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 
należycie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania poufności tych 
danych, udzielania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych oraz prowadzenia ewidencji tych osób; 

3) prowadzenia dokumentacji w szczególności dokumentującej i opisującej 
sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki 
bezpieczeństwa danych osobowych; 

4) wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami 
prawa oraz możliwość kontroli przetwarzania danych osobowych; 

5) odbieranie odpowiednich i wymaganych przepisami prawa zgód i oświadczeń 
od osób, których dane osobowe są przez Wykonawcę przetwarzane w 



związku z realizacją Umowy oraz wykonanie obowiązków informacyjnych, o 
których mowa w art. 13 i 14 RODO; 

6) dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do obowiązujących 
przepisów w przypadku ich zmiany; 

7) uzyskania zgodny Zamawiającego przed powierzeniem przetwarzania 
danych osobowych przez podmiot trzeci, których przetwarzanie pozostaje w 
związku z realizacja Umowy. 

10. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych 
osobowych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego 
naruszenia, w tym Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób, 
których prawa zostały naruszone.  

11. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) pobierania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami Umowy; 
2) terminowego regulowania należności z wiązanych z wykonaniem niniejszej 

Umowy; 
3) przestrzegania zapisów Prawa energetycznego, Taryfy OSD oraz IRiESD; 
4) zawiadomienia Wykonawcy o zmianie celu zużycia paliwa gazowego, które 

może mieć wpływ na obowiązki i uprawnienia wynikające z przepisów prawa 
podatkowego; 

5) zapewnienia dostępu do układu pomiarowego lub instalacji gazowej w 
obiektach właściwych dla Zamawiającego przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy lub OSD, w celu dokonywania odczytów lub 
weryfikacji rozliczeń związanych z realizacją Umowy oraz wykonania przez te 
osoby koniecznych prac konserwacyjnych. 

12. Strony zobowiązują się do: 
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub 

usterkach w układzie pomiarowym oraz innych okolicznościach mających 
wpływ na rozliczenia za pobrane paliwo gazowe lub usługi dystrybucji. 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za pobrany gaz ziemny lub usługi 
dystrybucji. 

§6 
STANDARDY JAKOŚCIOWE/BONIFIKATY 

1. Zamawiający ma prawo do żądania bonifikat: 
1) za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych; 
2) za niedotrzymanie standardów jakościowych usług przesyłania paliw 

gazowych; 
- na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 

ust. 1 i ust. 2 Prawa energetycznego, zgodnie z Taryfą OSD; 
3) niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców - od 

Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego, na 
zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 i 
ust. 2 Prawa energetycznego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte 
wykonanie niniejszej Umowy, w przypadku: klęsk żywiołowych, innych 
przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych i w związku z 
usuwaniem ich przyczyn i skutków, jak i w przypadku przerw i ograniczeń w 
dostawach paliwa gazowego wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi 



przepisami prawa, bądź wskutek wyłącznych i niezależnych od Wykonawcy 
działań lub zaniechań OSD. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 
o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń lub 
instalacji Zamawiającego, a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i 
zakresie ograniczeń w dostawie paliwa gazowego. Jeżeli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami obowiązek powiadomienia o okolicznościach 
wskazanych w zdaniu poprzedzającym spoczywa na OSD, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 
wystąpieniu takich sytuacji, jeżeli otrzymał informację o nich od OSD. 

§ 7 
WSTRZYMANIE DOSTAWY 

1. Dostarczanie paliwa gazowego może zostać wstrzymane, gdy: 
1) podczas kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór paliwa gazowego 

przez Zamawiającego, tj. pobór paliwa gazowego przez Zamawiającego 
nastąpił z pominięciem układu pomiarowego lub w związku z ingerencją w 
układ pomiarowy skutkującą zafałszowaniem dokonywanych przez ten układ 
pomiarów; 

2) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja 
Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
środowiska; 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą za pobrane paliwo gazowe co 
najmniej 30 dni po upływie terminu płatności faktury, pomimo uprzedniego, 
bezskutecznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze 
wstrzymania dostarczania paliwa gazowego; 

4) przewidują to przepisy prawa, w tym IRiESD lub IRiESP. 
2. Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego nie jest równoznaczne z 

rozwiązaniem Umowy, chyba że co innego wynika z jej treści lub przepisów 
prawa.  

3. Wznowienie dostarczania paliwa gazowego nastąpi: 
1) po uregulowaniu zaległych należności Zamawiającego - w przypadku, o 

którym w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy; 
2) niezwłocznie po ustaniu przyczyn powodujących wstrzymanie dostaw paliwa 

gazowego - w pozostałych przypadkach. 
4. Zamawiający zostanie każdorazowo powiadomiony o terminie oraz okresach 

wstrzymania lub ograniczenia dostaw paliwa gazowego, jeżeli wstrzymanie to 
jest wstrzymaniem planowym, albo możliwym do wcześniejszego przewidzenia.  

5. W sytuacji, gdy wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania paliwa gazowego 
mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, 
bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych właściwych dla 
Zamawiającego, Wykonawca indywidualnie uzgodni z Zamawiającym, okres po 
upływie, którego możliwe będzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw paliwa 
gazowego do  punktów odbioru właściwych dla Zamawiającego. 

§ 8 
CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony. 
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia …………………. r, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 



3. Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego, w tym w szczególności naliczanie przez 
Wykonawcę wszystkich opłat związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy 
nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym rozwiązaniu dotychczasowych umów 
na kompleksową dostawę gazu ziemnego, których Zamawiający jest stroną oraz 
po skutecznym zgłoszeniu nowej umowy do OSD. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA 

1. Maksymalna wartość netto Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi: 
…………………. zł (słownie: ………………. złotych …./100),  
maksymalna wartość brutto Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi: 
…………………. zł (słownie: ………………. złotych …./100), w tym ….% podatek 
VAT. 

2. Maksymalna wartość netto Umowy z uwzględnieniem prawa opcji zwiększenia, o 
której mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w okresie jej obowiązywania wynosi: 
…………………. zł (słownie: ………………. złotych …./100), 
maksymalna wartość brutto Umowy z uwzględnieniem prawa opcji zwiększenia, 
o której mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w okresie jej obowiązywania 
wynosi:…………………. brutto (słownie: ………………. złotych …./100), w tym 
….% podatek VAT. 

§ 10 

1. Rozliczenia za pobrane Paliwo Gazowe odbywać się będą zgodnie z okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie w każdym okresie rozliczeniowym z 
uwzględnieniem następujących elementów:  

1) rozliczenia za pobrane paliwo gazowe - wyliczanego jako iloczyn ilości 
pobranego paliwa gazowego i niezmiennej w całym okresie realizacji Umowy 
ceny jednostkowej netto za kWh - zgodnie ze stawkami wskazanymi w 
Załączniku nr 1 do Umowy - Formularzu ofertowym; 

2) opłat abonamentowych - zgodnie ze stawkami wskazanymi w Załączniku nr 1 
do Umowy - Formularzu ofertowym, niezmienna w całym okresie realizacji 
Umowy; 

3) opłat za świadczenie usług dystrybucji - zgodnie z obowiązującą dla danej 
grupy taryfowej Taryfą OSD; 

4) podatku akcyzowego - według stawek określonych przez ustawę o podatku 
akcyzowym, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Oświadczeniem w 
sprawie przeznaczenia nabywanego paliwa gazowego na potrzeby podatku 
akcyzowego. 

Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy - Formularzu 
ofertowym zawierają koszty bilansowania handlowego i koszty wszystkich 
obowiązków i świadczeń Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego wykonania 
niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami i wymogami przepisów prawa.  

3. Rozliczenie za pobrane paliwo gazowe będą odbywać się za faktyczne zużycie 
paliwa gazowego, na podstawie danych o zużyciu udostępnionych przez OSD za 
dany okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem że: 
1) w przypadku nieotrzymania od OSD informacji o zużyciu w okresie dwóch 

kolejnych okresów rozliczeniowych, Wykonawca wystawi fakturę 
sporządzoną w oparciu o:  
a. dane o ilości zużycia paliwa gazowego, przekazywane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną na 



wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub fax-em na wskazany przez 
Wykonawcę numer fax albo 

b. prognozowanego miesięcznego i rocznego zużycia paliwa gazowego 
(wykazane w Załączniku nr 2 do Umowy w okresie 18 m-cy). 

2) w przypadku punktów odbioru, dla których odczyty dokonywane są rzadziej 
niż raz na dwa miesiące dopuszcza się rozliczanie na podstawie zużycia 
prognozowanego w oparciu o prognozowane miesięczne zużycie paliwa 
gazowego (wykazane w Załączniku nr 2 do Umowy w okresie 18 m-cy), przy 
czym okresy rozliczeniowe wynosić będą nie więcej niż dwa miesiące. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ppkt 1 lit. b powyżej, niezwłocznie po 
otrzymaniu od OSD danych o zużyciu paliwa gazowego, Wykonawca wystawi (o 
ile zajdzie taka konieczność) fakturę korygującą, z terminem płatności 
określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku przekroczenia mocy umownej w danym punkcie odbioru, 
Wykonawca uwzględni opłatę - zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD - na fakturze 
obejmującej okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie nastąpiło lub wystawi 
dodatkową fakturę z terminem płatności zgodnym z terminem płatności 
określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Faktury płatne będą w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej, zgodnej z 
Umową faktury. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym 
terminowe wykonanie zobowiązania, tj. przynajmniej 14 dni przed upływem 
terminu płatności, płatność zostanie dokonana nie później, niż w czternastym 
dniu roboczym od otrzymania faktury.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 
8. Faktury należy doręczyć na adres e-mail: ………………………………. , z tym że 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) Wykonawca ma 
prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto 
Zamawiającego. 

9. Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej 
faktury, przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 i 
pkt 3 oraz § 5 ust. 6 Umowy. 

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi i 
dostarczy Zamawiającemu fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na 
rachunek bankowy Zamawiającego. 

11. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z 
obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, z 
zastrzeżeniem sytuacji, gdy: 
1) uwzględnione na fakturze stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze złożoną 

przez Wykonawcę ofertą i stawkami wskazanymi w Załączniku nr 1 - 
Formularzu ofertowym lub zawierają dodatkowe nie uwzględnione w Umowie 
opłaty. W takiej sytuacji zapłata za opłatę abonamentową oraz świadczenie 
usług dystrybucji zostanie dokonana w terminie wynikającym z pierwotnie 
wystawionej faktury, zaś zapłata za pobrane paliwo gazowe, w terminie 
określonym na fakturze korygującej, zgodnie z ust. 6 powyżej; 

2) wykazane na fakturze zużycie paliwa gazowego rażąco odbiega od 
prognozowanego zużycia lub zużycia w analogicznych okresach. W takiej 



sytuacji Zamawiający dokona płatności w wysokości proporcjonalnej do 
prognozowanego zużycia w okresie trwania Umowy zgodnie z danymi 
ujętymi w Załączniku nr 2 do Umowy. Po rozpatrzeniu reklamacji oraz (o ile 
zajdzie taka konieczność) badaniu układu pomiarowego, w sytuacji gdy 
reklamacja okaże się zasadna, Wykonawca wystawi fakturę korygującą - w 
przypadku niedopłaty termin zapłaty zostanie ustalony zgodnie z ust. 6 
powyżej. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona 
Zamawiający niezwłocznie dokona płatności pozostałej nieuregulowanej 
kwoty wynikającej z zakwestionowanej faktury; 

3) uwzględniony na fakturze okres rozliczeniowy wykracza poza okres objęty 
niniejszą Umową. W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty na 
podstawie faktury korygującej, w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6 
powyżej. 

12. Do wynagrodzenia Wykonawcy należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej 
wysokości.  

13. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Zamawiając zapłaci Wykonawcy 
odsetki jak za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w wysokości 
ustawowej. 

14. Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia 
wynikającego z niniejszej Umowy, rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, 
który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy 
znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawie z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 
z późn. zm.). 

15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o 
wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utracie charakteru 
czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 

16. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu 
wyjaśnienia i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie 
danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów 
podatkowych. 

17. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ustępie powyższym nie wywoła 
żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności 
nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek, w tym odsetek za opóźnienie lub 
kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

18. Zamawiający przy dokonywaniu płatności będzie stosować mechanizm 
podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

§ 11 
KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku, gdy: 
1) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

paliwem gazowym utraci ważność lub zostanie zmieniona w sposób 
powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości prawidłowego 



wykonywania postanowień Umowy - o czym Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego; 

2) koncesja Wykonawcy na dystrybucję paliwa gazowego utraci ważność lub 
zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w 
możliwości prawidłowego wykonywania postanowień Umowy, a w przypadku 
Wykonawcy nie będącego OSD, gdy rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny 
ulegnie umowa na świadczenie usług dystrybucji umożliwiająca sprzedaż i 
dystrybucję paliwa gazowego przez Wykonawcę do punktów odbioru 
właściwych dla Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD - 
o czym Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego; 

3) Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia Umowy, nie wykonuje 
zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie, pomimo 
upływu terminu 30 dni wyznaczonego przez Zamawiającego na piśmie do 
zaniechania naruszeń,  

4) Wykonawca nie wystawił faktury za dostawę paliwa gazowego w terminie 60 
dni od pozyskania danych rozliczeniowych z układu pomiarowego; 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie 
majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, o czym Wykonawca 
zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po zaistnieniu 
takiego przypadku; 

6) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa. 
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na 
przyszłość, w dniu wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Wykonawcę, nie 
naruszając stosunku prawnego łączącego strony na podstawie Umowy 
w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. Odstąpienie od Umowy nie 
zwalnia zatem stron Umowy z obowiązku uregulowania wzajemnych należności 
i wynikających z niej zobowiązań za wykonaną dostawę paliwa gazowego w 
okresie obowiązywania Umowy, z tym że w przypadku o którym mowa w ust. 5 
pkt 1 lub pkt 2 powyżej, Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za 
okres do chwili utraty uprawnień wynikających z koncesji lub rozwiązania umowy 
na świadczenie usług dystrybucji. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy 
brutto.  

5. W przypadku odmowy zrealizowania dostaw wynikających z prawa opcji 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości zamówienia 
opcjonalnego brutto. 

6. Limit kar umownych wynosi 5% wartości umowy.  
  



§ 12 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, z 
wyjątkiem zmian określonych w § 14 Umowy wymagających zastosowania formy 
pisemnego zawiadomienia. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy/Zamawiającego w następującym zakresie zmiany wartości 
maksymalnej umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy lub § 9 ust. 2 Umowy 
w przypadku: 
1) zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w 

zakresie podatku akcyzowego, 
2) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez 

Prezesa URE zmiany Taryfy OSD, które miałyby obowiązywać w okresie 
obowiązywania Umowy, 

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
4) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, w wyniku czego 

zmianie ulegnie cena jednostkowa netto paliwa gazowego, 
o kwotę wynikającą ze zmiany tych cen/stawek. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawek i cen za usługi 
dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy OSD, 
które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy, ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT, ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, 
następowała z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie 
wymagała zgody Zamawiającego 

3. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego lub wielokrotnego 
zwiększenia lub zmniejszenia łącznej maksymalnej ilości paliwa gazowego 
dostarczanego w okresie realizacji Umowy wskazanego w § 4 ust. 8 Umowy, w 
przypadku wystąpienia zwiększonego lub zmniejszenia zapotrzebowania w 
obiektach właściwych dla Zamawiającego w stosunku do ilości określonych w 
treści Załącznika nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, z 
uwzględnieniem zmiany maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 
9 ust. 1 Umowy lub § 9 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zmian 
nie przekroczy 10% wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy 
lub § 9 ust. 2 Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany miejsca 
świadczenia dostaw lub likwidacji miejsca świadczenia dostaw lub utworzenia 
nowego miejsca świadczenia dostaw wraz z odpowiednim określeniem 
wszystkich parametrów miejsca dostawy - punktów odbioru wskazanych 
w Załączniku nr 2 do Umowy oraz pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 
potrzeb Zamawiającego w tym zakresie z uwagi na: zmniejszenie lub 
zwiększenie zapotrzebowania na paliwo gazowe względem zakresu 
przewidywanego w Załączniku nr 2 do Umowy, zmiany w sposobie organizacji, 
strukturze organizacji lub zasad prawnych regulujących funkcjonowanie danego 
Zamawiającego, powodującej w szczególności konieczność utworzenia 
lokalizacji dostaw niewymienionej w Załączniku nr 2 do Umowy, połączenia lub 
zniesienia lokalizacji dostaw wymienionej w Załączniku nr 2 do Umowy, w 
zakresie w jakim po ujawnieniu się przedmiotowych potrzeb Zamawiającego, 
zmiany miejsca dostaw lub utworzenie miejsca dostaw lub likwidacji miejsca 
dostaw będą niezbędne do prawidłowej i celowej realizacji Umowy, a zmiana ta 
nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 



§ 9 ust. 1 Umowy lub w § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen jednostkowych na inne 
niż wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana taryfy 
może spowodować zmianę cen jednostkowych na wskazane w Załączniku nr 1 
do Umowy dla nowej taryfy. 
Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% 
wolumenu określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany danych 
zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy i w związku z tym parametrów dostaw 
paliwa gazowego;  pod warunkiem wystąpienia obiektywnych potrzeb 
Zamawiającego w tym zakresie z uwagi na: zmniejszenie lub zwiększenie 
zapotrzebowania na paliwo gazowe względem przewidywanego w Załączniku nr 
2 do Umowy, zmiany w sposobie organizacji, strukturze organizacji lub zasad 
prawnych regulujących funkcjonowanie danego Zamawiającego, a zmiana ta nie 
powoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 
ust. 1 Umowy lub § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których 
mowa w Załączniku nr 1 do Umowy na inne niż wskazane w Załączniku nr 1 do 
Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana taryfy może spowodować zmianę cen 
jednostkowych na wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy dla nowej taryfy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany 
odbiorcy paliwa gazowego lub likwidacji odbiorcy paliwa gazowego lub 
utworzenia nowego odbiorcy paliwa gazowego lub zmiany w sposobie 
reprezentacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych potrzeb Zamawiającego 
w tym zakresie z uwagi na: zmniejszenie lub zwiększenie zapotrzebowania na 
paliwo gazowe względem przewidywanego w Załączniku nr 2 do Umowy, zmiany 
w sposobie organizacji, strukturze organizacji lub zasad prawnych regulujących 
funkcjonowanie Zamawiającego, powodującej w szczególności konieczność 
utworzenia odbiorcy paliwa gazowego niewymienionego w Załączniku nr 2 do 
Umowy, połączenia odbiorców paliwa gazowego lub likwidacji odbiorcy paliwa 
gazowego wymienionego w Załączniku nr 2 do Umowy, zmian nazw lub 
właściwości miejscowej Zamawiającego, w zakresie w jakim po ujawnieniu się 
przedmiotowych potrzeb Zamawiającego, zmiany odbiorcy paliwa gazowego lub 
utworzenie odbiorcy paliwa gazowego lub likwidacji odbiorcy paliwa gazowego 
lub zmiana w sposobie reprezentacji będą niezbędne do prawidłowej i celowej 
realizacji Umowy, a zmiana ta nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego 
wynagrodzenia Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub w § 9 ust. 2 
Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 1  
Umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu 

realizacji dostaw w ramach Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2, o okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie z uwagi na: zmniejszenie lub zwiększenie 

zapotrzebowania na paliwo gazowe względem przewidywanego w Załączniku nr 

2 do Umowy, zmiany w sposobie organizacji, strukturze organizacji lub zasad 

prawnych regulujących funkcjonowanie danego Zamawiającego lub sądów 

powszechnych bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 1 

do Umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wartości Umowy z 

uwzględnieniem prawa opcji. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu 
realizacji dostaw w ramach Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 bez zmian cen 



jednostkowych, w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy w 
postaci działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo 
zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym 
zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im 
przeciwstawić w sposób skuteczny pod warunkiem iż: 
1) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę 

uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów, 
2) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu o okres wynikający z 

działania siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,  
3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły 

wyższej niezwłocznie, 
- a w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy 
powstałe na skutek siły wyższej. Zmiana jest możliwa pod warunkiem 
nieprzekroczenia maksymalnej wartości Umowy.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części 
zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę, wskazanych w § 13 ust. 1 
Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy lub zakresu 
zamówienia wykonywanego przez podwykonawcę na podstawie informacji 
przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy, a zmiana w tym 
zakresie nie spowoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 9 ust. 1 lub w § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen 
jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 1  Umowy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany Umowy 
polegającej na zmianie poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 lub w § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których 
mowa w załączniku nr 1 Umowy, w przypadku wprowadzania zmian przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 -5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 
innych przepisów prawa dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, mających bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmian w sposobie 
realizacji Umowy, a Wykonawca przedstawi odpowiednie oświadczenia 
i dokumenty uprawdopodobniające wpływ zmiany przepisów prawa na poziom 
wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją 
Umowy wraz ze szczegółową kalkulacją zmiany kosztów w tym zakresie oraz 
pod warunkiem, że zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian 
przepisów prawa. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany Umowy 
polegającej na zmianie poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 lub w § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których 
mowa w załączniku nr 1 Umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, mających 
bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, pod 
warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy, a 
Wykonawca przedstawi odpowiednie oświadczenia i dokumenty 
uprawdopodobniające wpływ zmiany przepisów prawa na poziom wynagrodzenia 
dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją Umowy wraz ze 



szczegółową kalkulacją zmiany kosztów w tym zakresie oraz pod warunkiem, że 
zakres zmian wynikać będzie z  wprowadzonych zmian przepisów prawa. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany Umowy 
polegającej na zmianie poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 lub w § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których 
mowa w załączniku nr 1 do Umowy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
mających bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, 
pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy, 
a Wykonawca przedstawi odpowiednie oświadczenia i dokumenty 
uprawdopodobniające wpływ zmiany przepisów prawa na poziom wynagrodzenia 
dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją Umowy wraz ze 
szczegółową kalkulacją zmiany kosztów w tym zakresie oraz pod warunkiem, że 
zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa. 

§ 13 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca powierza wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia 
Podwykonawcy:  
a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy - jeżeli 
dotyczy) 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku 
którego zawarta została niniejsza Umowa, na zasadach określonych w art. 22a 
ust. 1 ustawy, Wykonawca powołał się na zasoby następujących 
Podwykonawców:  
a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy – jeżeli 
dotyczy) 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie 
prace, których wykonanie powierzył Podwykonawcom. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie 
wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za 
własne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku chęci dokonania zmiany 
Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, przekazać Zamawiającemu informacje 
zawierające dane identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) zamówienia 
objętego podwykonawstwem, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany 
Umowy zgodnie z § 12 Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku chęci dokonania zmiany 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, przekazać Zamawiającemu informacje 
zawierających dane identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) zamówienia 
objętego podwykonawstwem oraz dokumenty, zgodnie z § 12 ust. 10 Umowy, 
które będą podstawą dokonania zmiany Umowy zgodnie z § 12 ust. 10 Umowy. 

  



§ 14 
DANE KONTAKTOWE 

1. Osobą odpowiedzianą za nadzór nad realizacją Umowy ze strony 
Zamawiającego jest: Pan/Pani ………………………., tel: ………………, e-mail: 
……………………… . 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy 
jest: Pan/Pani………………………., tel: ………………, e-mail: 
……………………… . 

3. Każda ze Stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując 
o tym pisemnie Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Osoby wymienione w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej nie są uprawnione do składania 
w imieniu Stron umowy oświadczeń woli. 

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego 
pisemnego powiadomienia o każdej zmianie swojego adresu, a także adresów 
wskazanych w załącznikach do Umowy bez konieczności sporządzania aneksu 
do Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o 
przewidywanej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o 
wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu 
siedziby Wykonawcy, a także adresów zamieszkania osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych w 
okresach: obowiązywania Umowy oraz niezakończonych rozliczeń umownych. 

7. Zamawiający i Wykonawca przejmują na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania aktualnego adresu, pod 
rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres 
podany przez Wykonawcę. 

§ 15 
POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w 
tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy oraz 
odpowiada w tym zakresie za pracowników, którzy w jego imieniu wykonują 
zadania na rzecz Zamawiającego.  

2. Powielanie, kopiowanie i udostępnianie dokumentów niezbędnych do realizacji 
Umowy zawierających informacje związane z realizacją Umowy, wymaga zgody 
Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych żądanych 
przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich 
żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o żądaniu takiego 
organu przed ujawnieniem informacji poufnych. 

4. Wszelkie nieujawnione do wiadomość publicznej informacje, w tym stanowiące 
informacje techniczne, handlowe, organizacyjne lub prawne, w szczególności 
dane osobowe, dane dotyczące działalności Zamawiającego i inne, co do 
których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, o których 
druga Strona uzyskała wiedzę lub do których uzyskała dostęp w związku z 
realizacją Umowy, będą uważane za informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji tej Strony, do której należą, zwanej dalej informacjami poufnymi.  



5. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje poufne drugiej Strony 
jedynie w celach ściśle związanych z realizacją Umowy. Każda ze Stron 
zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony oraz 
chronić je z taką samą starannością, z jaką chroni własne informacje poufne, co 
najmniej zaś w stopniu wynikającym z zachowania należytej staranności 
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, 
Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich 
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, w tym wierzytelności o zapłatę 
odsetek, na osoby trzecie. 

3. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, a 
nierozwiązanych na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne 
właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

Załączniki do Umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia dla PO gazu 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
  



Załącznik nr 3 

Zamawiający: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Wykonawca: 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………….……………… 

Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia 

Uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości 
Krajowego Centrum Hodowli” prowadzonego przez Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

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. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………… 

  



3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 
835)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

[UWAGA: stosuje tylko Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w SWZ. 

[UWAGA: stosuje tylko Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w SWZ w następującym zakresie: 
 …………..…………………………………………………..…………………………………………... 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB 
SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji 
następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 

podmiotu/ów)……………..……………………………………………… w następującym 
zakresie: ……………………………………………………………………. (określić odpowiedni 

zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu). 

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. 

  

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające 
dostęp do tych środków: 
1) .................................................................................................................................. 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) 

2) ..................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) 

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 
  



Załącznik nr 3a 

Zamawiający: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Wykonawca: 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 

Uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości 
Krajowego Centrum Hodowli” prowadzonego przez Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.  

 
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w …………..………………..………………………………………….. 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

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

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. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające 
dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) 

2) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) 

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

  



Załącznik nr 4 

Zamawiający: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Wykonawca: 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ 
POSZCZEGÓLYCH WYKONAWCÓW 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości 
Krajowego Centrum Hodowli” prowadzonego przez Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt, oświadczam, co następuje: 

 

Wykonawca ……………………………………………………………………………..…… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujący kluczowy zakres przedmiotu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………….… 

Wykonawca ……………………………………………………………………………..…… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujący zakres przedmiotu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca ……………………………..…..…………………………………………….… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujący zakres przedmiotu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

  



Załącznik nr 5 

Zamawiający: 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Wykonawca: 

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

Oświadczenie 
I. * 
Oświadczamy, że zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonamy 
osobiście bez pomocy podwykonawcy. 

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 
II. * 
Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, 
będą uczestniczyć następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i 
zakres robót przez nich wykonywanych jest następujący: 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

przewidywanego 
podwykonawcy 

Zakres powierzonych robót uwagi 

1.    

2.    

…. 
 

 
 

  

 

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

*) Wykonawca winien wybrać pkt. I lub pkt. II 


