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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Obowiązujące przepisy 
Przy udzielaniu niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej 

„Ustawą”, wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych Ustawą - przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

1.2. Sposób porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 
1) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, a także w formie pisemnej, zgodnie z dalszymi 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.  

2) Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania Zamawiającego zostanie 

uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego. 

3) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 

elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić  

ich otrzymanie.  

4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia  

itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone 

w języku polskim. 

5) Korespondencja z Zamawiającym przekazywana pocztą prowadzona jest za pośrednictwem kancelarii 

ogólnej, dlatego musi zostać odpowiednio oznaczona.  

Wszelką korespondencję przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco:  

Morski Oddział Straży Granicznej Sekcja Zamówień Publicznych 

dotyczy sprawy nr 22/ZP/2019 – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E  

oraz zaazotowanego Ls do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Ofertę należy dodatkowo oznaczyć wyraźnym napisem: OFERTA – NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. 

6) Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres 

zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl. 

Strona internetowa, na której umieszczane będą informacje wymagane Ustawą  

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne 

Korespondencji ani ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. 

7) Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:  

- w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: pani Ewa Haberny-Nowicka,  

tel. (58) 524-22-17. 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: st. chor. sztab. SG Arkadiusz Dobies,  

tel. 58 524-22-87, pan Mariusz Nóżka 58 524-21-07. 

 

1.3. Godziny urzędowania Zamawiającego 
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy) 7.30 – 15.30. 

Godziny urzędowania kancelarii: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy) 7.30 – 15.30 (w godzinach od 11.00-13.00 kancelaria nieczynna). 

Godziny urzędowania kasy: od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

10.00 – 12.00 (w środy kasa nieczynna). 

 

1.4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje 

zapytanie w sposób określony w pkcie 1.2. ppkt 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień,  

nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (liczy się data wpłynięcia zapytania  

do Zamawiającego), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej Zamawiającego.  

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 
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1.5. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej 

stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

1.6. Zastosowanie art. 24aa Ustawy 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla danej 

części, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

1.7. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

1.8. Przetwarzanie 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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego 

„RODO”, Zamawiający informuje że:  

a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu  

od osób fizycznych jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk,  

ul. Oliwska 35; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik 

Wydziału Ochrony Informacji, iod.morski@strazgraniczna.pl, tel. 58 524-20-60; 

c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy; 

e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;  

g) w odniesieniu do ww.  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 

postępowaniu, posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy osoba, której dane dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

i) Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio  

w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych; 

mailto:iod.morski@strazgraniczna.pl
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu 

również są zobowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO  

w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. 

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa  

w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Administratorem danych osobowych – zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego 

wynikającego z art. 13 RODO jest: 

a) Wykonawca – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał, w tym w szczególności w stosunku do: 

 osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą; 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną; 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną; 

b) Podwykonawca/podmiot trzeci – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, skierowanych  

do realizacji zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E  

oraz zaazotowanego typu Ls do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, obejmująca sprzedaż  

i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego, zgodnie z poniższym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 8. Wykonawca może złożyć ofertę  

na dowolnie wybraną część/wybrane części lub na wszystkie części zamówienia.  

 

Część 1:  

Dostawa gazu ziemnego do Komendy Morskiego Oddziału SG w Gdańsku; ul. Oliwska 35. 

Rodzaj gazu:  gaz ziemny wysokometanowy typu E; 

taryfa W-4, moc 109,72 kWh/h; 

szacunkowe zużycie gazu w okresie jednego roku: 91.727 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 2 o mocy 24 kW każdy; 

układ pomiarowy nr: XM 05026577. 

 

Część 2: 

Dostawa gazu ziemnego do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego „Magnolia”, Sopot ul. Haffnera 

100. 

Rodzaj gazu:  gaz ziemny wysokometanowy typu E; 

taryfa W-5, moc 109,72 kWh/h; 

szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 124.406 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 2 o mocy 66 kW każdy, trzon kuchenny -  

szt. 1 o mocy 6 kW, frytkownica – szt. 1 o mocy 6 kW, patelnia – szt. 1 o mocy 14 kW;     

układ pomiarowy nr: 5001537773. 
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Część 3: 

Dostawa gazu ziemnego do Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 7, budynek nr 1. 

Rodzaj gazu: gaz ziemny zaazotowany typu Ls;  

taryfa Z-4, moc 109,72 kWh/h; 

szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 112.896 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 1 o mocy 24 kW;  

układ pomiarowy nr: 00063780.  

 

Część 4: 

Dostawa gazu ziemnego do Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 7, budynek nr 2. 

Rodzaj gazu: gaz ziemny zaazotowany typu Ls; 

taryfa: Z 3.6; moc: 109,72 kWh/h; 

Szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 82.242 kWh; 

Rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt 1 o mocy 24 kW;  

Układ pomiarowy nr: 00110683  
 

Część 5: 

Dostawa gazu ziemnego do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowy Karwia, ul. Wojska Polskiego 32. 

Rodzaj gazu:  gaz ziemny wysokometanowy typu E; 

taryfa W-3, moc 278 kWh/h; 

szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 180.300 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 1 o mocy 140 kW; 

układ pomiarowy nr: 56847. 

 

Część 6: 

Dostawa gazu ziemnego do Placówki Straży Granicznej Kołobrzeg Grupy Zamiejscowej   

w Darłowie, ul. Tynieckiego 33.  

Rodzaj gazu:  gaz ziemny wysokometanowy typu E; 

taryfa W-4, moc 109,72 kWh/h; 

szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 238.783 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 2 o mocy 66 kW każdy; 

kuchenka gazowa – szt. 1 o mocy 6,4 kW;  

układ pomiarowy nr: 2245467.  

 

Część 7: 

Dostawa gazu ziemnego do Placówki Straży Granicznej Świnoujściu Grupy Zamiejscowej 

w Rewalu, ul. Dworcowa 14. 

Rodzaj gazu:  gaz ziemny wysokometanowy typu E; 

taryfa W-5, moc 153,61 kWh/h; 

szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 225.283 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 1 o mocy 120 kW; 

układ pomiarowy nr: 32157358. 

 

Część 8: 

Dostawa gazu ziemnego do Obiektu Straży Granicznej w Świnoujściu, ul. Marynarki Wojennej 78. 

Rodzaj gazu:  gaz ziemny wysokometanowy typu E; 

taryfa W-3,6 moc 110,00 kWh/h; 

szacowane zużycie gazu w okresie jednego roku: 6.000 kWh; 

rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. i c.w. - szt. 1 o mocy 24 kW; 

układ pomiarowy nr: 02180495. 

 

Opis ogólny dotyczący wszystkich części zamówienia: 
 

Standardowe parametry jakościowe gazu winny przedstawiać się następująco: 
1) zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3; 

2) zawartość siarki merkaptanowej nie powinna przekraczać 16,0 mg/m; 

3) zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/m3; 

4) zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0 µg/m3; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 22/ZP/2019  

 

Strona 6 z 13 

 

5) temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa powinna wynosić: 

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września nie więcej niż +3,7°C; 

b) od dnia 1 października do dnia 31 marca nie więcej niż -5°C; 

6) ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż: 34,0 MJ/m3 – dla gazu ziemnego 

wysokometanowego grupy E o wartości liczby Wobbego z zakresu od 45,0 MJ/m3 wyłącznie do 56,9 

MJ/m3. 

 

Sprzedaż gazu ziemnego odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755- j.t) wraz z przepisami wykonawczymi 

wydanymi na ich podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

Obliczenie  ilości zużytego gazu ziemnego odbywać się będzie na podstawie wskazań zainstalowanych 

liczników gazu w oparciu o zatwierdzone Taryfy opłat. 

 

2.2. Miejsce realizacji zamówienia:  
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 2.1. Specyfikacji). 

 

2.3. Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.  

 

2.4. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień 

09123000-7 gaz ziemny 

65210000-5 przesył gazu i podobne usługi 

65210000-8 przesył gazu 

 

2.5. Podwykonawcy  
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

Zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę  

firm podwykonawców. 

 

2.6. Równoważność 
Jeżeli w Specyfikacji (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne nazwy własne, normy, przepisy, 

standardy (np. ISO 8217:2012 (E)) itp., które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary, 

 to nazwy te, normy, przepisy, standardy itp. są przykładowe ze względu na fakt dopuszczenia rozwiązań 

równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą charakteryzować się co najmniej tymi samymi 

parametrami, normami, standardami co podane przykładowo. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych.   

 

2.7. Cykl życia 
Gaz ziemny ma określone standardy jakościowe, cena za gaz ziemny nie wpływa na jakość wykonanej 

dostawy. Gaz ziemny nie może być dostosowany do specyficznych wymagań Zamawiającego,  

jest on znormalizowany i oferowany w powszechnie przyjętych standardach. Standardy jakościowe gazu 

ziemnego określone są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne . Zasady 

funkcjonowania systemu dystrybucyjnego paliw gazowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r.  

Nie ma dodatkowych kosztów związanych z dostawą gazu ziemnego. Do obliczenia kosztów cyklu życia 

uwzględnione zostały wszelkie koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego.  

 

ROZDZIAŁ 3. PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

DOKUMENTY 

3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy. 

 

3.2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określony 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej: 
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- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu gazem oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji gazu (dotyczy 

Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub zawarł umowę generalną z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego OSD na świadczenie usług dystrybucji odpowiednio na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce dostarczania gazu (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci 

dystrybucyjnej).  

Ww. warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 

3.3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw  

wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,  

o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

3.4. Dokumenty inne niż wskazane powyżej, wymagane przez Zamawiającego, które należy 

dołączyć do oferty 
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. formularz oferty należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do Specyfikacji. 

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3  

do Specyfikacji.  

W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt 1 lit. d  

lub w przypadku składania oferty wspólnej. 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

5) oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli Wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane). 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6) odpowiednio: 

- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 

potwierdzające wypełnienie obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

oraz zapewnienie ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały 

przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. 

albo: 

- oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,  

że Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczące  

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14  

ust. 5 RODO. 
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3.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu. 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

3.6. Dokumenty. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,  

o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, tj.: 

a) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (aktualność będzie oceniana  

na podstawie daty ważności określonej w dokumencie). 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

b) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (aktualność będzie oceniana  

na podstawie daty ważności określonej w dokumencie) – w przypadku Wykonawców będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem.  

c) oświadczenie Wykonawcy o zawarciu umowy generalnej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji odpowiednio na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej.  

Umowa generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) musi obowiązywać  

w okresie realizacji zamówienia. 

  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

W przypadku złożenia koncesji, o których mowa powyżej, w zakresie dotyczącym zmian do koncesji, 

wraz z aktualną zmianą należy dołączyć również pierwotną koncesję w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 

3.7. Wykonawcy zagraniczni 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem 3 Specyfikacji do złożenia wskazanych tam dokumentów,  

to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1  

ww. Rozporządzenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,  

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy. 

 

3.8. Wykonawcy występujący wspólnie 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa  

(lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy 

występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby),  

do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować 

korespondencję. 
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2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający 

kieruje informacje, korespondencję itp. 

4. Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją. 

5. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą  

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

tych Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną). 

6. Warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji musi spełniać co najmniej jeden  

z Wykonawców w całości.  

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki 

cywilnej powinno zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą  

co najmniej: 

 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

 

3.9. Sposób poświadczania i składania dokumentów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do składania kompletnych dokumentów.  

2. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, 

pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.  

3. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń  

w imieniu Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 4.2. Specyfikacji). Poświadczenie powinno 

nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające.  

Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z użyciem formuły „za zgodność z oryginałem”  

lub równoważnej.  

4. Wykonawca posiadający dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, powinien złożyć 

zarówno oryginał dokumentu lub jego poświadczoną kserokopię, jak i tłumaczenie na język polski.  

Nie ma obowiązku dokonywania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, ale Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu. Nie jest także 

wymagane poświadczanie dokumentów przez notariusza ani ambasadę lub konsulat. 

 

ROZDZIAŁ 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

4.1. Sposób przygotowania oferty 
Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale,  

w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej.  

2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4) Kartki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyraźnie oznaczone jako objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa. 

5) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą  

one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.  

6) Ofertę należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem 

terminu otwarcia ofert (np. umieścić w dwóch zaklejonych i opisanych kopertach). Na opakowaniu 

oferty należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy oraz napis:  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 22/ZP/2019  

 

Strona 10 z 13 

 

 

OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ  

GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E ORAZ ZAAZOTOWANEGO TYPU 

Ls DO OBIEKTÓW MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
SPRAWA NR 22/ZP/2019 - NIE OTWIERAĆ W KANCELARII. 

 

 

4.2. Sposób podpisania oferty 
1) zgodnie z wymaganiami ustawowymi: 

a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie  

z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,  

e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 

występujących wspólnie. 

Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d i e, Wykonawca musi 

przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez osoby wymienione w ppkt a, b lub c. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie 

oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

2) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą  

(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

4.3. Treść oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

3) UWAGA! Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

Ustawy.  

 

4.4. Sposób obliczenia ceny oferty 

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:  

Cena oferty dla danej części (dotyczy każdej części zamówienia) musi zostać obliczona zgodnie  

z poniższymi zasadami:  

1) W ofercie należy podać cenę brutto. Wycena oferty powinna dotyczyć okresu 24 miesięcy i powinna 

obejmować wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją danej części, w tym m.in.: cenę 

gazu ziemnego, koszty dystrybucji, wszystkie opłaty i podatki oraz inne koszty niezbędne  

do poniesienia, a niewymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne  

dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

szacunkowego zużycia gazu i mocy umownych. 

2) Cena ofertowa stanowi jedynie podstawę oceny ofert w kryterium cena dla każdej części 

zamówienia,  natomiast rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie wg cen 

i stawek opłat, zgodnych z aktualnie obowiązującymi Taryfami. 

3) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisu „cena do negocjacji”. 

Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanej cenie. 

4) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie w złotych polskich. 

5) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przy zastosowaniu obowiązującej 

stawki podatku od towarów i usług (brutto). 

6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający  

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7) Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę,  

do dwóch miejsc po przecinku (np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać 

groszy (np. 120) lub użyć symbolu ,- (np. 120,-). 
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8) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie mogła ulec zmianie tylko na zasadach 

określonych w umowie, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8.2. ppkt 10 Specyfikacji. 

 

4.5. Tajemnica przedsiębiorstwa 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom i osobom trzecim. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze  

ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji  

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji  

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania  

ich w poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, a także innych 

informacji jawnych na podstawie odrębnych przepisów, m.in. ujawnianych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej lub dotyczących wykonanych zamówień publicznych. 

 

4.6. Zmiany w ofercie i wycofanie oferty 
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 

zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w rozdziale 4 pkt 4.1. ppkt 6, z dodaniem słowa: "Zmiana"  

lub "Wycofanie". 

3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty  

po upływie terminu składania ofert. 

 

4.7. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. Wykonawcy samodzielnie mogą przedłużyć termin związania ofertą lub co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ 5 WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
Ofertę należy złożyć nie później niż do 18.11.2019 r. do godz. 09:00 w Komendzie Morskiego 

Oddziału Straży Granicznej 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, kancelaria – II piętro, pok. 218. 

Uwaga: teren zamknięty – obowiązują przepustki. 

Ofert nie należy pozostawiać na biurze przepustek ani osobom nieuprawnionym. 

Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia o godz. 09:15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35,  

w pok. 126. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty 

do kancelarii Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do kancelarii Zamawiającego po wyżej określonym 

terminie, zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

ROZDZIAŁ 7. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY I BADANIA OFERT  

Zamawiający dokona oceny zamówienia według poniższych zasad dla każdej części zamówienia: 

 

7.1. Kryterium oceny ofert 
Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 100 % 

 

7.2. Sposób oceny i badania ofert 

Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena będzie prowadzona dla każdej części 

osobno. Podczas oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
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Komisja dokona obliczenia liczby punktów wg poniższego wzoru: 

 

        najniższa cena ofertowa brutto  

----------------------------------------------- x  100 = liczba punktów 

             cena brutto danej oferty 

 

Oceniona jako najkorzystniejsza dla danej części, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie 

oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Jeżeli nie będzie można ocenić, która z ofert jest najkorzystniejsza dla danej części z uwagi  

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli  

te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści ofert. 

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dla danej części,  

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

i/lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.6. Specyfikacji. 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający poinformuje 

wszystkich Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy oraz zamieści  

te informacje na swojej stronie internetowej.  

 

ROZDZIAŁ 8. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

8.1. Zawarcie umowy 

Zamawiający zawrze umowę dotyczącą danej części zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni  

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób niż określony wyżej.  

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej,  

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla danej części została złożona tylko jedna oferta. 

 

Umowa dotycząca danej części zamówienia zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych  

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji.  

 

Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego 

przedmiotem umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy oraz dostarczenie 

Zamawiającemu aktualnej Taryfy lub Cennika gazu i aktualnej Taryfy dystrybutora. 

 

8.2. Istotne dla stron postanowienia, które należy ująć w umowie: 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E lub gazu 

zaazotowanego typ Ls (zostanie wpisane odpowiednio) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu 

ziemnego do obiektu ……………………………………..(zostanie wpisane odpowiednio). 

2. Do dostawy kompleksowej stosuje się postanowienia niniejszej umowy, Taryfy lub Cennika, 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów  

z zakresu prawa energetycznego: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r.  

poz. 755) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). 

3. Odbiorca deklaruje w okresie trwania umowy zakup i odbiór gazu ziemnego w ilości: ____ kWh. 

4. Nazwa przyłącza, miejsce dostarczanego gazu. 

5. Układ rozliczeniowo-pomiarowy _________ zainstalowany w _____. 

6. Rozliczenia odbywać się będą według następujących zasad, cen i stawek opłat: 

a) z tytułu sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego wg grupy taryfowej o nazwie _______  

oraz o symbolu _____, zgodnie z aktualną Taryfą lub Cennikiem dla gazu, 

b) z tytułu świadczenia usług dystrybucji gazu wg grupy taryfowej o nazwie _______ oraz o symbolu 

_____, zgodnie z aktualną Taryfą dystrybutora, 

c) okres rozliczeniowy z Zamawiającym wynosi jeden miesiąc, a w przypadku kiedy jest to niemożliwe  

z powodów technicznych dwa miesiące, 
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d) rozliczenia na podstawie wskazań układu rozliczeniowo-pomiarowego znajdującego się w obiekcie 

Zamawiającego. 

7. O zmianach Taryfy dla gazu i usługi dystrybucji oraz o dniu ich obowiązywania Wykonawca 

poinformuje w sposób określony przepisami prawa oraz powiadomi Zamawiającego pisemnie, 

najpóźniej w dniu otrzymania faktury VAT. 

8. Odbiorca wnosi należność za gaz w wysokości i terminie określonym na fakturze, przy czym termin 

ten nie może być krótszy niż 21 dni od daty wystawienia faktury. 

9. Umowa obowiązuje przez czas określony od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

dotyczącym: 

a) zmiany ceny ofertowej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku 

akcyzowego gazu w zakresie zmienionej jej wysokości, 

b) zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy umownej w przypadku, gdy zmiana taka jest korzystna 

ekonomicznie dla Zamawiającego, 

c) ustawowej zmiany przepisów, na które powołuje się umowa, 

d) zmiany Taryf, na które powołuje się umowa. 

11. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-faktur  

w formacie pdf) na adres: faktury.morskie@strazgraniczna.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i stanowiąca realizację obowiązku wynikającego  

z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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 ) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.morski.strazgraniczna.pl  

 

8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

8.4. Zmiany zawartej umowy 
Zakres zmian postanowień zawartej dla danej części umowy w stosunku do treści oferty został określony 

w pkt. 8.2. Specyfikacji. 

 

ROZDZIAŁ 9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

mailto:faktury.morskie@strazgraniczna.pl
http://www.morski.strazgraniczna.pl/
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Nazwa Wykonawcy _______________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy ________________________________________________________________________ 

REGON: __________________________________          NIP: ____________________________________ 

Telefon ___________________________________          Telefax __________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Morski Oddział Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35 

80-563 Gdańsk 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego  

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz zaazotowanego typu LS  

do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, składamy niniejszą ofertę. 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 
 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami i zobowiązujemy się wprowadzić 

je do treści zawieranej umowy. Akceptujemy warunki płatności, o których mowa w rozdziale 8 pkt 8.2.  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 

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

 

Zobowiązujemy się realizować dostawy w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach 

Zamówienia.   

 

UWAGA! Przed dokonaniem wyceny danej części należy zapoznać się z wymaganym sposobem 

obliczenia ceny oferty opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.3. i 4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

 

Część 1. 

Komenda Morskiego Oddziału SG w Gdańsku, ul. Oliwska 35. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 1) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 

 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 1 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  
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Część 2. 

Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny „Magnolia”, Sopot ul. Haffnera 100 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 2) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 

 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 2 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  
 

 

Część 3. 

Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 7 budynek nr 1 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 3) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 
 

 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 3 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  

 

 

Część 4. 

Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 7 budynek nr 2. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 4) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 

 
 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 4 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  
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Część 5 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Karwia, ul. Wojska Polskiego 32. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 5) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 
 
 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 5 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  
 

 

Część 6 

Placówka Straży Granicznej Kołobrzeg Grupa Zamiejscowa  w Darłowie, ul. Tynieckiego 33 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 6) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 
 
 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 6 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  
 

 

Część 7 

Placówka Straży Granicznej Świnoujście Grupa Zamiejscowa w Rewalu, 

ul. Dworcowa 14 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 7) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 
 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 7 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy (jeśli jest znana). W razie braku wpisu 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).  
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr 22/ZP/2019            Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 

Część 8 

Obiekt Straży Granicznej w Świnoujściu, ul. Marynarki Wojennej 78 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (części 8) w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę (w podanej cenie 

ujęto wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia): 
 

cena brutto _____________________ zł. 

 

Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia w ramach realizacji części 8 zamówienia zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy. W razie braku wpisu Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  
 

 

 

 

Oświadczamy, że 1: 
2 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

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

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

  TAK 

  NIE 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

_____________, dnia ____.____.2019r. 

      Podpisano _________________________________________ 
(podpisy osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać  

się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 
1 zaznaczyć odpowiednie. 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie 
mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

43 milionów EURO. 

 

 



Sprawa nr 22/ZP/2019            Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

  

 
 

 

_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

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

Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz zaazotowanego typu Ls  

do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oświadczam, że na dzień składania ofert  

nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy. 

 
 
 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 



Sprawa nr 22/ZP/2019                               Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz zaazotowanego typu Ls  

do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 



Sprawa nr 22/ZP/2019                                                  Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o zawarciu umowy generalnej  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

 

 

  

 
 

 

_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o zawarciu umowy generalnej  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz zaazotowanego typu Ls  

do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej oświadczam, że podmiot, którego reprezentuję, 

zawarł umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 

dystrybucji odpowiednio na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu, 

 tj. z _____________________________________________________________________________  

(należy podać nazwę Operatora/Operatorów Systemu Dystrybucyjnego – OSD). 

 

Oświadczam, że umowa generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD),  

o której mowa w niniejszym oświadczeniu, obowiązuje w okresie realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

 
 
 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 


