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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

Zadanie: Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku 
Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.

Z A T W I E R D Z A M

Witkowo, 8.07.2016 r. 



I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Poprawczy
ul. Park Kościuszki 9
62-230 Witkowo
NIP 667-10-10-164
REGON 000324305

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw o wartości 
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z 
dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą. 

III. Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego 
w Witkowie.
IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego - E - gaz ziemny wysokometanowy, 
oraz  świadczenie  usług  dystrybucji  dla  Zakładu  Poprawczego  w Witkowie.  Dostarczanie 
gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i 
umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowy kompleksowej) i być 
wykonywana na  warunkach,  określonych  przepisami  ustawy z  dnia  10  kwietnia  1997  r. 
Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 j.t.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami 
wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Gaz ma  być  dostarczony do punktu  zdawczo-  odbiorczego,  którym jest  zespół  urządzeń 
gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego 
z  siecią  gazową operatora  systemu.  Zespół  urządzeń gazowych składa  się  z  gazomierza. 
Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez dwa kotły firmy Viessmann typ Vitoplex 300: 
jeden o mocy znamionowej 170 kW, drugi o mocy znamionowej 225kW.

2. Punkt poboru paliwa gazowego: 
- Zakład Poprawczy, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo
- grupa taryfowa : W-5
- grupa taryfowa OSD : W-5-1
- moc umowna : 296 kWh
- operator systemu dystrybucyjnego (OSD) : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

        3. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach
przedstawiono w załączniku nr 1. 
Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie 
odzwierciedla  realnego  bądź  deklarowanego  wykorzystania  paliwa  gazowego  w  czasie 
trwania  umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze 
strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w okresie trwania umowy, szacunkowe ilości 
zużytego paliwa gazowego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

4. Charakterystyka istniejącego układu pomiarowego( własność OSD):
- gazomierz miechowy GN – 40.

      5.  Zamawiający wykorzystuje paliwo gazowe do celów grzewczych, na własne potrzeby.
      6.  Zamawiający zwolniony jest z podatku akcyzowego.
      7. Kody CPV:
          09120000-6 Gaz ziemny
          65210000-8 Przesył gazu 



V. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Składanie ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zamówień  uzupełniających  dotyczących  przedmiotu 
niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
VIII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
IX. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W tym celu Zamawiający żąda od wykonawcy:
-  Aktualnej  koncesji  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 
gazem wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
gazu  wydanej  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki,  w  przypadku 
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej,

lub
-Posiadania aktualnie obowiązującej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD)  na  świadczenie  usług  dystrybucji  gazu  ziemnego  na  obszarze  na  którym 
znajduje się  miejsce dostarczenia paliwa gazowego tj.   62-230 Witkowo, ul.  Park 
Kościuszki 9, w przypadku nie będącym właścicielem sieci dystrybucyjnej.

b) Posiadania  wiedzy i  doświadczenia  –  Zamawiający  żąda  oświadczenia  o  spełnieniu  tego 
warunku  - załącznik nr  4 

c) Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania tego zamówienia -    Zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu tego warunku 
- załącznik nr   4

d) Sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  -  Zamawiający żąda  oświadczenia  o  spełnieniu  tego 
warunku  - załącznik nr   4

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postepowaniu na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów załączonych do oferty na zasadzie „spełnia” , „ nie spełnia”. 

X. Wykaz oświadczeń  i dokumentów wymaganych od Wykonawców.
1. Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Formularz ofertowy  - załącznik nr 2
b) Formularz cenowy – załącznik nr 3
c) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 

5 Ustawy Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku 
nie należenia do grupy kapitałowej oświadczenie o braku przynależności zostało zawarte w 
Formularzu ofertowym – załącznik nr  2



d) Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków w postepowaniu  o  którym mowa w art.  22  ust.  1 
Ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik 
nr 5 

f) koncesję  na prowadzenie działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu paliwem gazowym 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

g) aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  dystrybucji  gazu 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących 
właścicielami  sieci  dystrybucji,  lub  oświadczenia  o  posiadaniu  aktualnie  obowiązującej 
umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( OSD) na świadczenie usług dystrybucji 
gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia paliwa gazowego : 
62-230 Witkowo, ul. Park Kościuszki 9 – załącznik nr 6, w przypadku Wykonawców nie 
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej,

h) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  w 
stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenie  w  zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy  - 
oświadczenie takie zawiera załącznik Nr 5,

Dokumenty stanowiące załączniki  wymagane przez  specyfikację  powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawców wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji –bez dokonania w 
nich zmian. W  przypadku gdy jakaś część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 
wpisuje od w danym miejscu „nie dotyczy”. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów 
lub  kserokopii  tych  dokumentów  –  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentów, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwość do  jej prawidłowości.

3. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (konsorcjum).  W  takim 
przypadku  Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania  potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  - 
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  
w  przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których  wykonawca  polega  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub te podmioty

7. W przypadku,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 
wątpliwości  co  do  jej  prawdziwości,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zażądania 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

XI. Zasady wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się  o  udzielenie  zamówienia w rozumieniu  art.  23 ustawy. 
Zamawiający dopuszcza  możliwość składania  oferty przez  dwóch lub więcej  Wykonawców pod 
warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

1) Wykonawcy występujący wspólnie  są  zobowiązani  do ustanowienia  Pełnomocnika.  Treść 
pełnomocnictwa  musi  jednoznacznie  wskazywać  czynności,  do  wykonywania,  których 



pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna 
niż  uprawniona  do  reprezentowania  podmiotu  z  mocy  prawa  lub  umowy spółki,  należy 
dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  
w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć 
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;

3) Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie, 
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.

4) Jeżeli  pełnomocnik ma być  uprawniony do wykonywania czynności  nie  tylko w imieniu 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych 
Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa.

5) W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przedstawi  w  ogóle  lub  przedstawi  wadliwe 
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wezwie  tego  Wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów  
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

6) Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  przez  Zamawiającego  wyłącznie  
z pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy 
wpisać w formularzu oferty.

XII. Sposób  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń i dokumentów

1. Wszelkie  pytania,  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i 
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Numer faksu 
zamawiającego: 61-4778-247 adres e-mail: zpwitkowo.sekretariat@interia.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie  terminu  na  jego  złożenie  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na stronie internetowej: zpwitkowo.pl

6. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Grażyna Matuszak tel. 61 4778 244 wewn.24, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

mailto:zpwitkowo.sekretariat@interia.pl
http://www.arm.gov.pl/


XIV. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą,  z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca  obowiązany  jest  przygotować  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  

w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadania.
3. Ofertę  oraz  wszelkie  załączone  dokumenty  wymagane  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  należy  sporządzić  w  sposób  czytelny,  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim. 
Wszelkie dokumenty i  załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 
przetłumaczonym.

4. Oferta  wraz  z  załącznikiem  musi  być  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną(e)  do 
reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty 
o  ile  prawo do podpisania  oferty nie  wynika  z  innych dokumentów dołączonych  do oferty. 
Przyjmuje  się,  że  pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmuje  pełnomocnictwo  do 
poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów  składanych  wraz  z  ofertą. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5. Dokumenty  wymagane  od  Wykonawców  muszą  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy.  Forma  –  podpis,  imienna  pieczątka  i  oświadczenie:  „za  zgodność  
z oryginałem”.

6. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik 
nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną 
pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem Wykonawcy) i oznaczona:

„Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku 
Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.07.2016 r. GODZ. 10:15”
Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym  

terminem!
8. Wszystkie  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  i  wymaganymi  dokumentami  muszą  być 

ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób 
trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W  przypadku,  gdyby  oferta  zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 
nie  budzący  wątpliwości  zastrzec,  które  spośród  zawartych  w  ofercie  informacji  stanowią 
tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Informacje  te  winny  być  umieszczone  w  osobnej  wewnętrznej 
kopercie  oznaczonej  klauzulą:  „DOKUMENTY  STANOWIĄCE  TAJEMNICĘ 



PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca 
nie może zastrzec jednak następujących informacji:
a) nazwy (firmy) Wykonawcy;
b) adresu Wykonawcy;
c) informacji dotyczących ceny;
d) informacji  dotyczących  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 

płatności zawartych w ofercie.
11. Wykonawcy  mają  obowiązek  zapoznać  się  dokładnie  z  treścią  wszystkich  dokumentów 

przetargowych.  Oferty,  których  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zostaną 
odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt.2).

XVII.  Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Wniosek  o  wycofanie  oferty  musi  być  podpisany  przez  osobę(y)  upoważnioną(e)  do 

reprezentowania  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo  należy  dołączyć  do  wniosku  o  ile  prawo do 
reprezentowania  Wykonawcy  nie  wynika  z  innych  dokumentów  dołączonych  do  wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).  Pełnomocnictwo 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób,  co  oferta.  Dodatkowo kopertę,  w której  jest  przekazywana zmieniona  oferta,  należy 
opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

XVIII.Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj: Zakład Poprawczy w Witkowie ul. Park 

Kościuszki 9, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 18.07.2016 r. do godziny 10:00.
2. Oferty  złożone  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą  rozpatrywane  i  zostaną  niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  18.07.2016  r.  o  godzinie  10:15 w siedzibie  Zamawiającego. 

Otwarcie ofert jest jawne.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje obecnym Wykonawcom kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje 

dotyczące ceny zawartych w ofertach. 
7. Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca jest  zobowiązany do określenia  ceny na  wszystkie  elementy zamówienia.  Cena 

podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2. Oferty nie spełniające powyższego warunku zostaną odrzucone.
3. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.
XX. Kryteria i sposób oceny ofert

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia (wag) tych kryteriów:

• Cena oferty - 98 %
• Termin płatności -   2 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej – kryterium cena.



Kryterium cena ( Wartość punktowa A) – waga kryterium 98 %, co odpowiada maksymalnie 
98 punktom wyliczana będzie wg wzoru

Oferty będą oceniane wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:

LP. OPIS KRYTERIUM ZNACZENIE 
(WAGA) %

OPIS METODY PRZYZNAWANIA 
PUNKTÓW

1 2 3 4

1.
Cena oferty

(wartość punktowa A)
98

Proporcje matematyczne wg wzoru:

       Najniższa cena ofertowa brutto

------------------------------------  x 98

            Cena oferty badanej brutto

Max liczba punktów                      - 98

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

3. Sposób obliczania wartości punktowej – kryterium: termin płatności.

Kryterium: termin płatności ( Wartość punktowa B) – waga kryterium 2%, co odpowiada 
maksymalnie 2 punktom.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
LP. TERMIN PŁATNOŚCI ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW

1. 2 tygodnie 0 punktów

2 3 tygodnie 1 punkt

3 4 tygodnie 2 punkty

Minimalny –  niepunktowany  termin  płatności  wymagany przez  Zamawiającego  wynosi  
2 tygodnie .
Maksymalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 4 tygodnie.
Zaoferowany  przez  Wykonawcę  termin  płatności  dłuższy  niż  4  tygodnie  nie  będzie 
dodatkowo punktowany.

XXI. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty, która uzyska 

największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na 
podstawie kryterium oceny ofert.
Łączna wartość uzyskanych punktów = wartość punktowa A + wartość punktowa B

2. Oferta  będzie  odrzucona  w  przypadku  zaistnienia  przesłanek  wynikających  z  art.  89  ust.  1 
ustawy.

3. Wykonawca  zostanie  wykluczony  z  postępowania  a  oferta  będzie  uznana  za  odrzuconą  
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

4. W sytuacji gdy złożona oferta będzie rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy o udzielenia 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących oferty lub elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny.



5. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXII.  Informacje o wyborze oferty
1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadamia  Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej  oferty,  podając nazwę (firmę),  albo imię i  nazwisko, siedzibę 

albo  miejsce zamieszkania i  adres  Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano,  uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy firm albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) Terminie, po którego upływie może być zawarta umowa.

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,  
o których mowa w pkt  1.1 na stronie internetowej  oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.

XXIII. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7.
XXIV.  Zawarcie umowy
1. Miejsce  i  termin  zawarcia  umowy  Zamawiający  określi  na  podstawie  art.  94  ustawy  po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 

ustawy, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich 
ponownego  badania  i  oceny,  chyba,  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia zamieszcza ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy w stosunku 
do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 
zmianę umowy w przypadkach umowy określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

6. Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, przed podpisaniem umowy, przedłoży 
Zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem , aktualnie obowiązującej 
umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu 
ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia paliwa gazowego tj.62-230 
Witkowo, ul. Park Kościuszki 9.

XXV.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVI. Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes 

w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przysługują  środki  ochrony  prawnej 
określone w ustawie, a mianowicie:



1) odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy 
czynności  Zamawiającego podjętej  w postępowaniu lub zaniechania  czynności,  do której 
Zamawiający  jest  obowiązany  na  podstawie  ustawy;  odwołanie  przysługuje  wobec 
czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty 
odwołującego;

2) skarga  do  sądu  na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przysługująca  stronom  oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego.

2. Zasady i  tryb  postępowania  w  zakresie  korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  określone 
zostały w dziale VI ustawy.

XXVII.  Postanowienia końcowe
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia,  z  wyjątkiem  dokumentów  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 
przez Wykonawców.

2. Udostępnianie  protokołu  lub  załączników  do  protokołu  odbywać  się  będzie  na  zasadach 
określonych w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.  
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 
1458).

3. Nie  ujawnione  zostaną  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.), jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą 
być one ujawnione.

4. Udostępnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
a) Zainteresowany  zobowiązany  będzie  złożyć  u  Zamawiającego  pisemny  wniosek  o 

udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź oferty:
b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia zakres informacji, 

które mogą być ujawnione,
c) Zamawiający wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia dokumentów,
d) Udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  Zamawiającego,  w  czasie  godzin  jego 

urzędowania.
5. W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach

- załącznik nr 1
2. Wzór formularza oferty - załącznik nr 2
3. Formularz cenowy - załącznik nr 3
4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy - załącznik nr 4
5. Wzór  oświadczenia  o  braku podstaw do wykluczenia z  postępowania  w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 5
6. Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD - załącznik nr 6
7. Istotne Postanowienia Umowy - załącznik nr 7





Załącznik nr 1 do SIWZ

Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa  gazowego w poszczególnych miesiącach 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa paliwa gazowego oraz  świadczenie usług dystrybucji do 
Zakładu Poprawczego w Witkowie zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem i opisem:
Rodzaj paliwa gazowego  – E  gaz ziemny wysokometanowy.

L.p. Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w 
poszczególnych miesiącach

Moc zużycia w kWh Moc zużycia w m3

1 Październik 2016   69.000   6.200

2 Listopad 2016   86.678   7.800

3 Grudzień 2016 124.000 11.200

4 Styczeń 2017 124.000 11.200

5 Luty 2017 104.195   9.400

6 Marzec 2017   90.273   8.100

7 Kwiecień 2017   60.582   5.500

8 Maj 2017   16.919   1.500

9 Czerwiec 2017   12.051   1.100

10 Lipiec 2017   10.000      900

11 Sierpień 2017   10.000      900

12 Wrzesień 2017   13.619   1.200

RAZEM 721.317 65.000

Urządzenia - firmy Viessmann typ Vitoplex 300: jeden o mocy znamionowej 170 kW, 
drugi o mocy znamionowej 225kW.



Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: .................................
REGON: .........................
tel.: ..................................
faks: ................................
e-mail: ……………………

O F E R TA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę i dystrybucję 
paliwa gazowego do Zakładu Poprawczego , ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od 1 października 2016 

r.  do  
30 września 2017 r., zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia

a) cena całkowita netto: ………………………………….zł.
słownie :…………………………………………………………………złotych

b) podatek VAT w wysokości………% tj. ………………zł.
słownie…………………………………………………………………..złotych

c) cena całkowita brutto: …………………………………zł.
słownie………………………………………………………………….złotych

2. Oświadczamy, że termin płatności wynosić będzie …… tygodnie. ( Termin płatności musi mieścić 
się w przedziale od 2 do 4 tygodni).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy,  że  akceptujemy bez  zastrzeżeń  Istotne  Postanowienia  Umowy przedstawione 
przez Zamawiającego jako załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy na  określonych w nich  warunkach,  w miejscu  i  terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy,  że  czujemy się  związani  niniejszą ofertą  przez  czas  wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  tj.  przez okres 30 dni,  licząc od upływu terminu składania 
ofert.

6. Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  oraz  złożyliśmy  wszystkie  wymagane  dokumenty  potwierdzające 
spełnienie tych warunków.

7. Wykonawcę reprezentuje:
……………………………………………………………………………  (imię,  nazwisko,  nr 
telefonu).

8. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007.50.331 z zm.)1.

9. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawca  zastrzega,  iż 
wymienione  niżej  dokumenty  składające  się  na  ofertę  nie  mogą  być  udostępnione  innym 
uczestnikom postępowania:



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



10. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:
Lp. Nazwa dokumentu

1

2

…

…

Oferta wraz z dokumentami zawiera ...........................ponumerowanych stron.

.......................................................                          …………………………………………..
miejscowość i data                                                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób 

upoważnionej(ych)
                     do reprezentowania Wykonawcy

1 W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku  o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 – ze zm.) , należy skreślić pkt. 6a niniejszego formularza oraz załączyć 
listę wszystkich podmiotów należących do tej grupy.



Załącznik nr 3do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku  Zakładu Poprawczego, ul. Park 
Kościuszki 9, 62-230 Witkowo w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Oznaczenie 
składnika 
cenowego

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto [zł]

Wartość netto 
[zł]

(2x4)

Stawka VAT [%] Wartość brutto 
[zł]

(5+(5x6))

1 2 4 5 6 7

Abonamentowa

(zł/m-c)
12

Paliwo  gazowe 
(kWh) 721.317,00

Dystrybucyjna 
stała

8760h x 296 
kWh/h=2592960

kWh/h za h

Dystrybucyjna 
zmienna 721.317,00  

Razem

          Cena na formularzu cenowym powinna być prezentowana do 5 miejsc po przecinku. 

Stawki za dystrybucję paliwa gazowego stałe, zmienne i opłata abonamentowa muszą być zgodne z 
obowiązującą na dzień dostawy paliwa, taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzoną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wartość oferty wraz z podatkiem VAT : ……………………………………………………PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………../100).

………………………………, dnia ……………….r.                …………………………………
                Podpisy osób uprawnionych



Załącznik nr 4 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późń. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Kompleksową 
dostawę  i  dystrybucję  paliwa  gazowego  do  budynku   Zakładu  Poprawczego,  ul.  Park 
Kościuszki  9,  62-230  Witkowo”  w  imieniu  reprezentowanej  firmy  oświadczam(y),  że 
spełniam(y)  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy 
dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonywania zamówienia,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data ...................................                  .....................................
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ

-Wzór-

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późń. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Kompleksową 
dostawę  i  dystrybucję  paliwa  gazowego  do  budynku   Zakładu  Poprawczego,  ul.  Park 
Kościuszki 9, 62-230 Witkowo” w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam(y), że brak jest 
podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Data ................................... ........................................................
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………………………..
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

Oświadczam (y), że posiadam(y) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się 
miejsce dostarczenia paliwa gazowego tj. 62-230 Witkowo, ul. Park Kościuszki 9.

Data………………………….

………………………………………….
(miejscowość i data)

……………….……………………………….
(podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy)



Załącznik nr 7 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż – dostawa paliwa gazowego - E - gaz 
ziemny wysokometanowy, oraz świadczenie usług dystrybucji dla Zakładu Poprawczego 
w Witkowie.
2. Umowa zostanie zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015, poz. 2164, z późn. zm.).
3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie odbywać się na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., 
poz.1059  z  późn.  zm.)  oraz  wydanych  na  jej  podstawie  przepisów  wykonawczych, 
przepisami  Kodeksu  cywilnego,  postanowieniami  umowy  oraz  zgodnie  z  Taryfą  dla 
paliwa gazowego lokalnego OSD oraz stawkami zawartymi w formularzu cenowym.
4. Sprzedawca  oświadcza,  że  posiada  ważną  koncesję  na  obrót  paliwem 
gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Sprzedawca  nie  będący  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  (OSD) 
oświadcza, że posiada aktualną umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym 
działalność  w  zakresie  dystrybucji  paliwa  gazowego,  na  świadczenie  usług 
dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się punkt odbioru paliwa w obiekcie 
Zamawiającego.
6. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie 
odczytów  wskazań  układu  pomiarowo  –  rozliczeniowego  (gazomierza). Okres 
rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie 
później niż siedem (7) dni przed terminem płatności określonym na fakturze.
7. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek za 
gaz i opłat abonamentowych określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 ) oraz 
formularzu cenowym (  załącznik nr 3) dla  kompleksowej  sprzedaży gazu do punktu 
poboru.  Natomiast  stawki  stałe  i  zmienne  (  sieciowe)  będą  zgodne  ze  stawką stałą  i 
zmienną  umieszczoną  w  obowiązującej  na  dzień  dostawy  taryfy  Operatora  Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do 
którego sieci  przyłączony jest  punkt poboru oraz grupy taryfowej  do której  został  on 
zakwalifikowany. 
8. Zamawiający oświadcza że dysponuje tytułem prawnym do korzystania  z 
obiektów do których, na podstawie umowy ma być dostarczone paliwo gazowe.
9. Strony  nie  będą  sporządzać  aneksu  do  umowy  w  przypadku  zmiany: 
przepisów  prawa,  
a  w  szczególności  przepisów  ustawy  Prawo  energetyczne  oraz  rozporządzeń 
wykonawczych  do  tej  ustawy;  taryfy,  charakterystyki  energetycznej  odbioru.  Ponadto 
strony nie będą sporządzać aneksu w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub 
zmiany  konta  bankowego  –  zmiany  te  będą  wprowadzane  na  pisemny  wniosek 
Zamawiającego. 
10. Strony  dopuszczają  zmianę  umowy  w  przypadku  zmian  w  rodzajach 
urządzeń odbiorczych paliwa gazowego. 



11. Strony  dopuszczają  zmianę  umowy  w  przypadku  zmiany  okoliczności 
faktycznych lub stanu prawnego mających związek z postanowieniami Umowy. 
12. Zamawiający  może  wypowiedzieć  umowę  z  3-miesięcznym  okresem 
wypowiedzenia,  na  koniec  miesiąca.  Wypowiedzenie  wymaga  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności.
13. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może 
żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  za  dostawy  i  usługi  wykonane  do  dnia 
odstąpienia od umowy.


