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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558472-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Gaz ziemny
2022/S 197-558472

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wlkp.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990019632
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Dolny
E-mail: jedz@um.gorzow.pl 
Tel.:  +48 957355941
Faks:  +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bogdaniec
Krajowy numer identyfikacyjny: 5992775846
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 45
Miejscowość: Bogdaniec
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-450
Państwo: Polska
E-mail: urzad@bogdaniec.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bogdaniec.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Drezdenko
Krajowy numer identyfikacyjny: 5950007025
Adres pocztowy: ul. Warszawska 1
Miejscowość: Drezdenko
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-530
Państwo: Polska
E-mail: um@drezdenko.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.drezdenko.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990003619
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 46
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk-gorzow.com.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990019632
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 10
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.osir.gorzow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990110427
Adres pocztowy: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pwikgo.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.gorzow.pl/

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990019632
Adres pocztowy: ul. Wełniany Rynek 3
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: biuro@zgm.gorzow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgm.gorzow.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Krośnieński
Krajowy numer identyfikacyjny: 9261476924
Adres pocztowy: ul. Piastów 10B
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-600
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiatkrosnienski.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiatkrosnienski.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubiszyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 5992775869
Adres pocztowy: Plac Jedności Robotniczej 1
Miejscowość: Lubiszyn
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: urzad@lubiszyn.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubiszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Piława Górna
Krajowy numer identyfikacyjny: 8821008231
Adres pocztowy: ul. Piastowska 69
Miejscowość: Piława Górna
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-240
Państwo: Polska
E-mail: um@pilawagorna.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pilawagorna.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Gmina Santok
Krajowy numer identyfikacyjny: 5991012158
Adres pocztowy: ul. Gorzowska 59
Miejscowość: Santok
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-431
Państwo: Polska
E-mail: urzad@santok.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.santok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: BZP.271.52.2022.BD

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego o symbolu E wraz z usługą dystrybucji - w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. - 
do 157 punktów poboru (PPG). Prognozowana ilość paliwa gazowego to 1 797 668 m3 (20 493 403 kWh przy 
zastosowaniu współczynnika konwersji 11,4).
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru. 
Zmniejszenie lub zwiększenie ilości paliwa gazowego nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców) żadnych 
konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu 
zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Bogdaniec, Gmina Drezdenko, Powiat Krośnieński, Gmina Lubiszyn, Gmina 
Piława Górna, Gmina Santok

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego o symbolu E wraz z usługą dystrybucji - w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. - 
do 157 punktów poboru (PPG). Prognozowana ilość paliwa gazowego to 1 797 668 m3 (20 493 403 kWh przy 
zastosowaniu współczynnika konwersji 11,4).
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru. 
Zmniejszenie lub zwiększenie ilości paliwa gazowego nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców) żadnych 
konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu 
zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD.
2. Szczegóły dotyczące zużycia paliwa gazowego, parametrów dystrybucyjnych w poszczególnych punktach 
poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SWZ - Wykaz punktów poboru PPG.
3. Postępowaniem objęto PPG, w których odbiorcy „podlegają ochronie taryfowej”, tj. odbiorców o których 
mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 Ustawy Pe oraz odbiorców nie objętych tą ochroną. W Załączniku nr 1 do SWZ 
zamawiający wskazał w odniesieniu do którego PPG mają zastosowanie przepisy art. 62b i wg jakiego 
wskaźnika procentowego. Zamawiający (odbiorcy) wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza złożą stosowne Oświadczenia odbiorcy paliw gazowych (z art. 62ba i / 
lub art. 62bb Ustawy Pe).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
na podstawie art. art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Ustawa sankcyjna)
Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 5k 
Rozporządzenia (UE ) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE ) 2022/576
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień w zakresie obrotu paliwami gazowymi, tj. 
posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. (art. 32 ust. 1 ustawy Pe) oraz posiadanie uprawnień w zakresie dystrybucji paliw gazowych, 
tj. posiadanie Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw 
gazu ziemnego) ważnej Umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji 
paliwa gazowego, umożliwiającej realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w SWZ. (art. 32 ust. 1 
ustawy Pe)
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on 
zrealizuje kompleksową dostawę paliwa gazowego.
1.Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (art. 125 ust 
1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca 
składa w formie (art. 125 ust.2 Pzp) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
2.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca 
załącza do Oferty JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby.
3.Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie potwierdzające, że nie zachodzą w 
stosunku do wykonawcy oraz w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym 
ponad 10% wartości zamówienia oraz podwykonawcy i / lub dostawcy, na których przypada ponad 10% 
wartości zamówienia przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k 
Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wg Załącznika nr 3a do SWZ. W przypadku polegania na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca załącza do Oferty Oświadczenie tego podmiotu 
(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SWZ) potwierdzające, że nie zachodzą wobec niego przesłanki 
wykluczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym. (c.d w Sekcji VI.3)
Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(składane na wezwanie zamawiającego):
1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień 
do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda złożenia:
a) ważnej Koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
oraz
b) ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu 
ziemnego) Oświadczenia o posiadaniu ważnej Umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie 
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usług dystrybucji paliwa gazowego, umożliwiającej realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w 
Załączniku nr 1 do SWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów)
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, 
zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu 
opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w 
tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości nie 
mniejszej niż 5.000.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie:
1) dostawy paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10.000.000 kWh oraz
2) dostawy paliwa gazowego do co najmniej 100 PPG
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 
została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji 
dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedkładany Wykaz dostaw dotyczyć musi dostaw 
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(lub dostaw wraz z usługą dystrybucji), w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub 
uczestniczy.cz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie przedmiotowego zamówieniazawarte stanowiącym integralną 
część niniejszej SWZ.
2. Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji umowy i dokonywania zmian w umowiezawarte zawarte są w 
projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
(c.d. z sekcji
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu (składane na 
wezwanie zamawiającego). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 
dowodowych:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp
art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ)
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem
4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp 
(stanowiącego Załącznik nr 6.1 do SWZ).
5) o ile dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu JEDZ (w zakresie wskazanym w Załączniku nr 6.2 do SWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
(c.d. z Sekcji III.1.1))
1.Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówien 
publicznych (Pzp.)., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. Środki ochrony 
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prawnej wobec ogłoszenia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym termin i sposób ich wnoszenia, znajdują 
się w DZIALE IX ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 150.000,00 zł (słownie 
złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2022
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