
1/19 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO PROWADZONEGO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PN: 
 

„Projekt budowlany i budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami  
w m. Podegrodzie, Stadła w ramach zadania:  

Budowa sieci gazowej z przyłączami w m. Podrzecze, Brzezna, 
Stadła, Gostwica, Podegrodzie, gm. Podegrodzie – etap 2” 

ZNAK: PSGKR.ZZSP.902.14.20  

 
zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) 
 
 
 
 
Zamawiający: 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 
ul. Gazowa 16, 31-06- Kraków 
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374001 
NIP: 525 24 96 411, REGON: 142739519 
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.psgaz.pl 

Adres do korespondencji: 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków 
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek 7:00 – 14:00 

 
  
 
 

Kraków, styczeń 2020 r. 
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I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Projekt budowlany i budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami  
w m. Podegrodzie, Stadła w ramach zadania: Budowa sieci gazowej z przyłączami  
w m. Podrzecze, Brzezna, Stadła, Gostwica, Podegrodzie, gm. Podegrodzie – etap 2”  
na warunkach określonych w poniższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej 
„SIWZ”).  

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2021 roku.  

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert równoważnych. 

7.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami 
ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym 
przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców 
świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 27.02.2018 r. 

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. 

10. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały, urządzenia i armaturę . 

11. Zastosowane przez Wykonawcę materiały winny posiadać deklaracje zgodności, deklaracje KOT  
i DWU, certyfikaty, atesty, świadectwa, znaki jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zatwierdzenia u Zamawiającego, kart 
i instrukcji, jeśli zlecony zakres robót obejmuje którąkolwiek z poniższych technologii: 

a. karty technologicznej wykonania gazociągów/przyłączy z PE, 

b. karty technologicznej izolacji antykorozyjnej i ochrony mechanicznej części stalowych 
przyłącza, 

c. instrukcji technologicznej spawania WPS  

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej 
(uzyskania odrębnych decyzji pozwolenia na budowę i odpowiadającej im liczbie egzemplarzy projektu 
tj. po 5 egz.) w przypadku trudności z uzyskaniem zgód na wejście w teren, przedłużającymi się 
procedurami ich uzyskiwania i kompletowania wymaganych uzgodnień. Koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca 

14. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych na podstawie protokołów odbioru wykonanych 
elementów robót potwierdzonych przez Zamawiającego. Protokół winien zawierać wyszczególnienie 
poszczególnych elementów sieci gazowej tj. przyłączy (ich materiał, długość, wartość oraz lokalizację 
– numer działki i numer budynku), gazociągów (ich materiał, długość, wartość, oraz lokalizację – 
nazwa ulicy), rur osłonowych, ZZU. 

15. Wykonawca winien posiadać w okresie realizacji przedmiotu umowy, ubezpieczenia (polisy), 
obejmujące m.in. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, powstałe w związku  
z wykonywaniem niniejszej Umowy, nieszczęśliwe wypadki, szkody osób trzecich (odpowiedzialność 
cywilna). 

 

II. SKŁADANIE OFERT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 

1. Przedmiotowe postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie 
elektronicznej na Platformie Zakupowej PSG.  

Aby wziąć udział w postępowaniu należy się zalogować na stronie:  https://zamowienia.psgaz.pl  
i dokonać samodzielnej rejestracji lub odzyskania hasła w przypadku kiedy Oferent posiadał konto  
na innych platformach Operatora pod adresami: https://eb2b.pl i lub https://platforma.eb2b.com.pl  

https://zamowienia.psgaz.pl/
https://eb2b.pl/
https://platforma.eb2b.com.pl/
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Wykonawca po dokonaniu rejestracji otrzyma na adres e-mail informację o akceptacji jego rejestracji 
przez Operatora. A w przypadku przypomnienia hasła otrzyma nowe jednorazowe hasło, które należy 
aktywować linkiem podanym w wiadomości e-mailowej oraz zmienić po zalogowaniu. 

Wykonawcy korzystający z poprzedniego portalu zakupowego dostępnego na stronie https://eb2b.pl 
otrzymali na adres e-mail informację o założeniu nowego konta. 

2. Wykonawcy składają oferty w formie elektronicznej. 

3. Udział w postępowaniu wymaga posiadania urządzeń informatycznych, spełniających następujące 
minimalne wymagania techniczne: komputer z procesorem 1GHz lub szybszym, co najmniej 1 GB 
pamięci RAM, system operacyjny MS-Windows w wersji XP lub wyższej, przeglądarka internetowa 
Microsoft Internet Explorer MSIE 9, Mozilla Firefox, Chrome, połączenie z siecią Internet o szybkości 
transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 

4. Pomoc techniczna. 
eB2B Sp. z o.o., al. KEN 51 lokal U21, 02-797 Warszawa. 

5. W sprawach technicznych i organizacyjnych dotyczących platformy zakupowej prosimy o kontakt  
w godzinach 8-16 pod poniższymi numerami telefonicznymi: 

        +48 224281928, +48 695347328, +48 223783970, lub pod poniższym adresem e-mail: 
helpdesk@eb2b.com.pl 

6. Szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania w formie elektronicznej zawarte są w systemie  
w zakładce Instrukcje.  

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta w postępowaniu winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub odręcznie czytelnym pismem. Dopuszcza się możliwość dołączenia do Oferty 
dokumentów w języku obcym, jednak w  takim przypadku musi być załączone do nich tłumaczenie 
na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  

2. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone 
datą przez osobę/osoby podpisujące Ofertę. 

3. Oferta winna zostać podpisana przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań. Dokument poświadczający 
umocowanie powinien zostać załączony do Oferty.  

4. Każda zapisana strona Oferty – w tym wszystkie załączniki – winna być ponumerowana kolejnymi 
numerami i parafowana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku podpisania 
Oferty przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie potwierdzającym uprawnienie wykonawcy  
do występowania w obrocie prawnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

5. Do Oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 

7. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi. 

8. Jeżeli Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych 
przypadkach wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. 

9. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
sporządzanie oferty w postaci:  

a) dokumentu elektronicznego opatrzonego ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

b) zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej i podpisanej przez niego w postaci 
papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną. 
 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

https://eb2b.pl/
mailto:helpdesk@eb2b.com.pl


Postępowanie niepubliczne nr PSGKR.ZZSP.902.14.20  
„Projekt budowlany i budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami w m. Podegrodzie, Stadła” 

 
 

 
4/19 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) złożyli ofertę zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, w tym wczytali do portalu zakupowego 
wszystkie wymagane dokumenty, 

6) oferują przedmiot zamówienia, który spełnia warunki określone przez Zamawiającego w rozdziale I 
SIWZ, 

7) spełniają inne wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz wykonają przedmiot 
zamówienia zgodnie z Wymaganiami zgodnie z regulacją „Zasady określania wymagań dla 
wykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty lub złożonych na wezwanie Zamawiającego w celu 
uzupełnienia lub wyjaśnienia, 

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedstawić w ofercie: 

- informację (w formie wykazu) na temat realizacji przez Wykonawcę zamówień polegających  
na opracowaniu dwóch dokumentacji projektowych (w okresie ostatnich 5 lat),  które odpowiadają 
swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia o długości 
stanowiącej 30 % długości przedmiotu zamówienia, poparte referencjami wystawionymi przez 
zlecającego, potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością. 

- informację (w formie wykazu) o kwalifikacjach zawodowych Projektanta w specjalności instalacji  
sanitarnej  posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz aktualne 
zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa, 

- informację (w formie wykazu) o doświadczeniu zawodowym Projektanta w specjalności instalacji  
sanitarnej  posiadającym doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, doświadczenie polegające 
na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej, przy realizacji co najmniej jednego 
zamówienia polegającego na opracowaniu  projektu budowlanego i projektu wykonawczego 
rurociągu, dla którego zostały uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę. 

- informację (w formie wykazu) na temat realizacji przez Wykonawcę co najmniej dwóch zamówień 
(w okresie ostatnich 5 lat) polegających na wykonaniu robót budowlanych, które odpowiadają swoim 
rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (także w zakresie infrastruktury 
innej niż gazowa - dopuszcza się zrealizowanie sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej 
tłocznej z rur PE) o jednostkowej długości stanowiącej 30 % długości przedmiotu zamówienia dla 
średnic gazociągów PE poniżej dn 110, popartych referencjami wystawionymi przez zlecających, 
potwierdzających, że zostały, wykonane z należytą starannością. 

- informację (w formie wykazu) o kwalifikacjach zawodowych Kierownika Budowy (minimum 1 osoba) 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 
miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa, (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający 
wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych), 

- informacji (w formie wykazu) o doświadczeniu zawodowym Kierownika Budowy, polegającym na 
pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robót (w ciągu ostatnich 10 lat) przy realizacji  
przynajmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, które odpowiadają 
swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o jednostkowej długości 
stanowiącej 50 % długości przedmiotu zamówienia dla średnic gazociągów PE poniżej dn 110. 

- dodatkowo powinien posiadać co najmniej jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
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zgrzewania PE zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13067. 

 

V. INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ WCZYTAĆ DO SYSTEMU AUKCYJNEGO 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW  

1. Wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ oraz załączniki A, B, C i D do SIWZ. 

UWAGA: 

Zamawiający odstąpił od żądania parafowania wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), wymaga 
jednak akceptacji jego treści w formie oświadczenia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1  
do SIWZ). 

a) Załącznik nr 2 i nr 3 składają wypełniony i podpisany Wykonawcy, którzy wpłacili wadium  
w pieniądzu. 

b) Załącznik B do SIWZ składają wypełniony i podpisany Wykonawcy, którzy są zarejestrowani 
jako płatnik w VAT w krajach UE. W przypadku braku rejestracji dla potrzeb VAT w krajach UE 
firmy uzupełniają i podpisują Załącznik C do SIWZ. 

c) Załącznik D do SIWZ jest uzupełniany tylko przez kontrahenta z siedzibą lub miejscem 
zamieszkania za granicą najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

d) Wczytane dokumenty muszą być odpowiedniej jakości, około 180 dpi czarnobiałe 
(umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie) w formacie PDF 
(skan). 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia  
20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1142) 
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny 
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku podmiotów występujących wspólnie wskazany dokument powinien być złożony dla 
każdego z podmiotów składających ofertę wspólnie. 

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie wskazany dokument powinien być złożony dla 
każdego z podmiotów składających ofertę wspólnie. W przypadku spółki cywilnej, wskazane 
dokumenty winny być składane dla poszczególnych wspólników spółki oraz na spółkę cywilną jako 
podmiot. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Kontrahenta 
jako czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez 
Ministra Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl  potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym 
przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy, wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym  lub 
zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument 
potwierdzający brak rejestracji. 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie wskazany dokument powinien być złożony dla 
każdego z podmiotów składających ofertę wspólnie. W przypadku spółki cywilnej, wskazany dokument 
może być składany na spółkę cywilną jako podmiot. 

5. Zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Kontrahenta 
rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia.  

W przypadku podmiotów występujących wspólnie wskazany dokument powinien być złożony przez 
Lidera podmiotów składających ofertę wspólnie. W przypadku spółki cywilnej, wskazany dokument 
może być składany na spółkę cywilną jako podmiot.  

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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6. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (w tym umowa spółki cywilnej).  
W wypadku gdy do przetargu ofertę składa konsorcjum w stosownej umowie konsorcyjnej musi zostać 
jasno określony zakres robót do wykonania przez poszczególnych członków konsorcjum. Każdy 
z członków konsorcjum musi spełniać wszystkie wymogi, w tym posiadać kompletne uprawnienia, 
wymagane przy realizacji przydzielonych mu do wykonywania zadań. Wykonawcy występujący 
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia  

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których 
mowa w pkt 2, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:  

1) Wykonawca ma siedzibę za granicą i jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

8. Z dokumentów, o których mowa w pkt. 7 powyżej powinna wynikać data rejestracji Wykonawcy  
w danym rejestrze. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt 2) i 4) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa  
w pkt. 7 ppkt 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

10. Ponadto, z dokumentów o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej, powinna wynikać data rejestracji 
wykonawcy zagranicznego w danym rejestrze. 

11. Jeżeli wykonawca, mający siedzibę za granicą, posiada na terytorium Polski Oddział zarejestrowany 
w KRS oraz zamierza realizować umowę przy udziale tego Oddziału, składa dodatkowo następujące 
dokumenty dotyczące Oddziału: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia  
20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Oddziału wykonawcy 
jako czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego 
przez Ministra Finansów, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym lub 
zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument 
potwierdzający brak rejestracji, 

4) zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz 
wykonawcy rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia. 
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12. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie potwierdzającym 
uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

13. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

14. Dowód wniesienia wadium. 

15. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu: 

- Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania elementów objętych zakresem 

wyszczególnionym w załączniku nr 1 do OPZ, 

- Wykonawca winien przedstawić w ofercie: 

• informację (w formie wykazu) o posiadanym potencjale ludzkim niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

• listę posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzętu. Wykaz ten powinien obejmować,  
co najmniej: ilość i rodzaj posiadanych zgrzewarek, generatorów prądu, urządzeń do cięcia, itp., 

• świadectwa kalibracji zgrzewarek: elektrooporowej i doczołowej (z podaniem numerów fabrycznych 
zgrzewarek), 

• oświadczenie, że do budowy części stalowej przyłącza gazowego Wykonawca będzie używał 
oryginalnych odcinków wytworzonych przez wyspecjalizowanych wytwórców, a w przypadku realizacji 
części stalowej we własnym zakresie, przedstawi Zamawiającemu dokumenty dotyczące realizacji 
procesów spawalniczych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w PSG 
sp. z o.o. 

• oświadczenie, że zastosowane materiały posiadać będą deklaracje zgodności, deklaracje KOT i DWU, 
atesty, świadectwa, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie. 

• listę zgrzewaczy rur PE z podaniem terminu ważności uprawnień oraz kserokopie uprawnień  
do zgrzewania rur PE zgodnie z normą PN-EN 13067 (dla gr. materiałowych: 3.4, 3.6, i 3.8; ważność 
uprawnień maks. 2 lata) wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu u Wykonawcy, 

• listę osób kierujących robotami/nadzorującymi roboty związanymi z budową gazociągów PE 
posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 3 lata) potwierdzające wiedzę  
w zakresie stosowania PE w sieciach gazowych, w tym do kierowania budową/nadzoru nad budową 
gazociągów z PE wraz z kserokopiami posiadanych zaświadczeń i zaświadczeniem o zatrudnieniu  
u Wykonawcy. 

 
Zamiast odrębnych list, dopuszcza się sporządzenie zbiorczej listy osób biorących udział w realizacji 

zadania, z uwzględnieniem podziału na poszczególne zakresy wykonywanych czynności, zgodnie  

z powyższymi listami. 

UWAGI: 

1) wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub  kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zeskanowanych w formacie PDF, wgrane do 
Platformy Zakupowej PSG – zakładka Załączniki. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełnia 
wymagane warunki, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wczytanego 
dokumentu, gdy dokument jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

2) w przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, wykonawca zobowiązany jest 
również przesłać na adres Zamawiającego, w terminie składania Ofert, oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium, 

3) w przypadku dołączenia do Oferty pełnomocnictwa o którym mowa w pkt 13 powyżej, wykonawca 
zobowiązany jest również przesłać na adres Zamawiającego, w terminie składania Ofert, oryginał 
przedmiotowego pełnomocnictwa, 

4) adres na jaki należy przesłać oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2) i 3):  
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Zaopatrzeniowej i Zakupów – Sekcja Przetargów 
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków 

Na kopercie należy umieścić opis: 

Postępowanie nr: PSGKR.ZZSP.902.14.20  (wadium/pełnomocnictwo) 
 

 
VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena „C” – 100% 

2. Punkty na podstawie kryterium Cena „C” będą przyznawane zgodnie z następującym wzorem: 

             C = (Cmin/Cx) × 100 

             gdzie: Cmin - najniższa cena z zaoferowanych, 

    Cx - cena badanej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych,  
na   każdym etapie postępowania, po terminie składania ofert. 

 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena ofertowa wyrażona w PLN bez podatku VAT powinna obejmować wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa musi być podana w PLN netto, cyfrą. 

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając według zasad 
matematycznych. 

 

VIII.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

IX. WADIUM 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.  

3. Wadium może być wniesione w:  

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 02 
1240 6292 1111 0010 5500 2342 z dopiskiem „Wadium - Projekt budowlany i budowa sieci 
gazowej śr/c z przyłączami w m. Podegrodzie, Stadła – PSGKR.ZZSP.902.14.20 , NIP ……. 
(Wykonawcy)”, 

b) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach  
z poręczeniem wekslowym banku; stosowny dokument powinien zawierać zapis: „Postępowanie  
nr PSGKR.ZZSP.902.14.20 ” 

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy przekazać w terminie składania ofert  
w oryginale na adres Zamawiającego, a kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) należy 
dołączyć do oferty. 

5. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu (dnia i godziny) składania ofert. 

6. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w oznaczonym terminie 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na warunkach określonych w SIWZ zostanie wykluczony  
z postępowania. 



Postępowanie niepubliczne nr PSGKR.ZZSP.902.14.20  
„Projekt budowlany i budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami w m. Podegrodzie, Stadła” 

 
 

 
9/19 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

12. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć zapisy, z 
których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na 
pierwsze żądanie. 

13. Wadium wraz z odsetkami wniesionymi w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  
w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

15. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 

16. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  
do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to  
z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 

X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądał wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 3 % wartości ceny umowy brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. 02 1240 6292 1111 0010 5500 
2342 z dopiskiem „Zabezpieczenie umowy postępowanie nr PSGKR.ZZSP.902.14.20 . NIP___ 
(Wykonawcy)”. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna musi zawierać bezwarunkowe 
zobowiązanie do zapłaty kwoty do wysokości zabezpieczenia na wypadek nienależytego wykonania 
lub niewykonania umowy lub powstania wad, w tym kar umownych. Zamawiający może 
zakwestionować treść zabezpieczenia oraz zażądać jej zmiany pod rygorem uznania, że 
zabezpieczenie nie zostało wniesione. 

3. Zwrot ustanowionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający może zatrzymać na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości 30% wpłaconego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia. Zwrot zatrzymanego zabezpieczenia nastąpi najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu 
rękojmi i gwarancji jakości. 

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wykonawcy. 

5. Zamawiający może na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
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zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości, chyba że umowa pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą przewiduje systematyczne zmniejszanie wysokości zabezpieczenia  
w miarę wykonywania umowy.   

6. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, 
na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.  

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w treści 
gwarancji powinny się znaleźć zapisy z których będzie wynikać, iż: 

1) przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, 

2) przedmiotowa gwarancja zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego w stosunku  
do wykonawcy z tytułu: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy, w tym również z tytułu 
kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę 
umowy, które to roszczenia nie zostały zapłacone przez wykonawcę (zapis dotyczy gwarancji 
z tytułu należytego wykonania umowy), 

b) rękojmi za wady i gwarancji jakości, w szczególności w związku z nieusunięciem lub 
nienależytym usunięciem wad i usterek, ujawnionych w okresie po podpisaniu protokołu 
zdawczo - odbiorczego, na zasadach określonych w umowie, a które to roszczenie nie zostało 
zaspokojone przez wykonawcę (zapis dotyczy gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek), 

3) termin ważności gwarancji winien uwzględniać dodatkowo 30-dniowy okres na uznanie przez 
Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, licząc od daty przewidzianej na wykonanie 
zamówienia (zapis dotyczy gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy), 

4) termin zapłaty przez gwaranta należnej kwoty na rzecz Zamawiającego nie może być dłuższy niż 
14 (czternaście) dni, licząc od daty otrzymania przez gwaranta od Zamawiającego pisemnego 
wezwania do zapłaty.  

 

XI. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na stronie https://zamowienia.psgaz.pl. W zakładce: postępowania 
/ postępowania otwarte, strona https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction, należy zgłosić swój udział 
w wybranym postępowaniu. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2020 roku do godziny 09:00. Po tym terminie 
zgłaszanie do postępowania zostanie automatycznie zablokowane. 

 
XII. TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni, licząc od dnia składania ofert, przy czym 
oferty przestają wiązać gdy postępowanie unieważniono lub zakończono bez wyboru oferty. Oferty nie 
przestają wiązać, w przypadku gdy inny uczestnik postępowania złoży ofertę korzystniejszą. 

 
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez 
wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 
XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O ZAMÓWIENIE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ WYSOKOŚCI KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU 
NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, ALBO WZÓR UMOWY, 
KTÓRA POWINNA ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Projekt (wzór) Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

https://zamowienia.psgaz.pl/
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction
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XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 

1. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy 
Zakupowej PSG o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, poprzez sekcję 
„Pytania”, w postępowaniu, w którym bierze udział. 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie niezwłocznie (bez ujawniania źródła zapytania), jeśli 
wpłynie ono do niego najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, zmodyfikować 
wymagania określone w SIWZ i jest ona dla nich wiążąca. Dokonane w ten sposób uzupełnienie 
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza w systemie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert. 

4. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana oraz wyjaśnienie stanie się częścią SIWZ oraz 
zostanie przesłana do wszystkich wykonawców. 

5. Modyfikacja treści specyfikacji może w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczyć kryteriów 
oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. W przypadku 
zmiany kryteriów oceny ofert lub warunków udziału w  postępowaniu, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że termin składania ofert 
nie może być krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia zmian lub przekazania ich wykonawcom. 

6. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

Jolanta Sieńko – poprzez Platformę Zakupową PSG. 

 
XVI. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU 

Zamawiający powiadomi elektronicznie poprzez Platformę zakupową PSG o wyniku postępowania 
wszystkich wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu.  
 

XVII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny.  

2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Wykonawcom nie przysługuje roszczenie  
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.  

3. Zamawiający zastrzega brak możliwości wniesienia protestu i odwołania. 

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o wyborze jego oferty może być podstawą roszczeń wyłącznie o zwrot faktycznie 
poniesionych i udokumentowanych kosztów sporządzenia oferty. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

7. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych 
przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych  
z Wykonawcą na każdym etapie postępowania po złożeniu ofert, a przed podjęciem decyzji  
o rozstrzygnięciu postępowania. 

9. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w siedzibie PSG OZG Kraków, ul. Gazowa 16, 
31- 60 Kraków w ciągu 3 dni od momentu rozstrzygnięcia postępowania tj. od momentu 
publikacji wyników postępowania w platformie zakupowej. W przypadku braku możliwości 
podpisania umowy osobiście przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu  
i dacie wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu podpisanej umowy 
do 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w 
„Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Spółki w Zakładce Dla kontrahenta / 
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Obowiązek informacyjny: https://www.psgaz.pl/obowiazek-informacyjny w zakresie najlepszych praktyk 
spełnienia wymogów RODO 

10. Zamawiający wykluczy z postępowania:  

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując umowy zawartej z zamawiającym lub jego poprzednikiem prawnym albo wykonali 
ją nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
postępowania, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego, 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

https://www.psgaz.pl/obowiazek-informacyjny
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uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców  
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

11) wykonawców, których treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

12) wykonawców, których złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

13) wykonawców, których oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

14) wykonawców, których oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

15) wykonawców, którzy nie złożyli wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana 
ocena złożonych wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę, 

16) wykonawców, którzy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzili się  
na poprawienie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie,  

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,  

c. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotne zmiany  
w treści oferty, 

17) wykonawców którzy złożyli ofertę po terminie składania ofert, 

18) wykonawców, którzy złożyli ofertę a nie zostali zaproszeni do składania ofert w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji lub zapytania o cenę, 

19) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ  
na wynik prowadzonego postępowania, 

20) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,  

21) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

11. Zamawiający może również wykluczyć z postępowania: 

1) wykonawców, którzy nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy, w okresie 5 lat poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

2) wykonawców, którym Spółka lub jej poprzednik prawny naliczyła przewidziane umową kary 
umowne, w okresie 3 lat poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) wykonawców, z którymi Spółka lub jej poprzednik prawny rozwiązała umowę, bądź odstąpili  
od jej realizacji, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w okresie 5 lat poprzedzających 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) podmioty, które brały udział w wykonaniu zamówienia na rzecz zamawiającego,  
w charakterze podwykonawców, których działania bądź zaniechania stały się przyczyną 
niewykonania umowy w terminie, rozwiązania, wypowiedzenia umowy bądź odstąpienia od jej 
realizacji, w okresie 5 lat poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) wykonawców, którzy odstąpili od podpisania ze Spółką lub jej poprzednikiem prawnym umowy  
o udzielenie zamówienia (chyba, że odstąpienie to spowodowane było przyczynami niezależnymi 
od wykonawcy), w okresie 1 roku poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

12. Podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia może stanowić już samo wszczęcie 
postępowania o popełnienie przestępstw, o którym mowa w ust. 10 ppkt 4) – 8). 

13. Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania zostaje uznana za odrzuconą i nie jest 
rozpatrywana. 
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Załączniki: 
 
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy o numerze rachunku bankowego – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie Wykonawcy o zaliczeniu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy –  Załącznik nr 3 

4. Projekt (wzór) Umowy – Załącznik nr 4 

5. Oświadczenie – Załącznik A: 

a) dotyczące uprawnień do występowania w obrocie prawnym itd.,  

b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

c) o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji. 

6. Oświadczenie wykonawcy o zarejestrowaniu firmy dla potrzeb VAT w krajach Unii Europejskiej – 
Załącznik B. 

7. Oświadczenie, że firma nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w innych krajach Unii Europejskiej – 
Załącznik C. 

8. Informacja o sposobie rozliczenia dostawy na gruncie VAT przez Kontrahenta zagranicznego (wzór) – 
Załącznik D. 

Załączniki A-D do SIWZ - do pobrania na Platformie Zakupowej PSG 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

……………..…………………. 
Pieczęć adresowa wykonawcy (Miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

„Projekt budowlany i budowa sieci gazowej śr/c z przyłączami w m. Podegrodzie, Stadła w ramach 
zadania: Budowa sieci gazowej z przyłączami w m. Podrzecze, Brzezna, Stadła, Gostwica, 

Podegrodzie, gm. Podegrodzie – etap 2” 
1. Dane wykonawcy: 

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

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

Siedziba:  …............................................................................................................. 

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

Numer telefonu:  …..........................................  Numer faks:  ….......................................... 

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

Osoba do kontaktu:  …............................................  tel.  …..………………………………… 

Adres e-mail:  ….................................................................................................................. 

2. Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (w tym koszt materiału i robocizny): 

 
Cena  netto:  ……….………………….. zł (słownie: ……………..……………………………………………) 

Cena  brutto:  ……….………………… zł (słownie: ……………..……………………………………………) 

W powyższej kwocie została ujęta cena za: 

• wykonanie dokumentacji projektowej:  

 Cena  netto:  ……….…….................................... zł 

(słownie:………………………….……..…………………………………………………….) 

• sprawowanie nadzoru autorskiego:  

 Cena  netto:  ……….…….................................... zł 

(słownie:………………………….……..…………………………………………………….) 

• za realizację robót 

             Cena  netto:  ……….…….................................... zł 

       (słownie:………………………….……..…………………………………………………….) 

3. Na wykonane prace udzielam gwarancji na okres ...... miesięcy (co najmniej 36 miesięcy), liczony  
od dnia wydania przedmiotu umowy. 

4. Oświadczam/y*, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie 30.06.2021 roku. 

5. Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ, przyjmujemy je bez zastrzeżeń 
oraz że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam/y*, że w cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia (przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z zakresem robót i na tej podstawie 
dokonaliśmy wyceny przedmiotu zamówienia i sporządziliśmy ofertę). 
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7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od daty wyznaczonej na jej złożenie. 

8. Oświadczam/y*, że w okresie obowiązywania umowy przedmiot zamówienia będziemy realizować  
z należytą starannością. 

9. Oświadczam/y*, że akceptuję/emy w pełni zapisy wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4  
do SIWZ i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia Umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. po otrzymaniu od Zamawiającego umowy do podpisu, odeślę/emy zwrotnie 
podpisane egzemplarze w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania.  

10. Oświadczam/y*, że przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wiedzą techniczną, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami Prawa budowlanego, normami  
i normatywami oraz dalszymi regulacjami, standardami i normami, wprowadzonymi do stosowania 
 u Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że wykonamy roboty zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnimy ich przestrzeganie na terenie budowy, w tym przestrzegać 
będziemy „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców 
świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia z dnia 27.02.2019 r. 

 

 

___________________________ 

(podpis / podpisy* oraz pieczęć) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

  

 

 

…………..…………………. 

Pieczęć adresowa wykonawcy (Miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

  

Niniejszym działając w imieniu Wykonawcy oświadczam/y, że konto bankowe, na które należy zwrócić 

wadium wpłacone w przetargu numer sprawy PSGKR.ZZSP.902.14.20  ma numer: 

 

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

 

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 
(nazwa banku i nr konta bankowego) 

 

___________________________ 

(podpis / podpisy* oraz pieczęć) 

 

 

Uwaga: w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego wykonawca winien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o nowym numerze rachunku bankowego. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

  

 

…………..…………………. 

Pieczęć adresowa wykonawcy (Miejscowość i data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 
Niniejszym, działając w imieniu Wykonawcy, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty  

w przetargu znak sprawy PSGKR.ZZSP.902.14.20, proszę/prosimy o przeksięgowanie wadium  

na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

___________________________ 

(podpis / podpisy* oraz pieczęć) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

 
*WZÓR*  

 

UMOWA  

(wzór umowy dostępny w osobnym pliku na Platformie Zakupowej PSG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


