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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-016
Państwo: Polska
E-mail: zam-publ@podkarpacie.straz.pl 
Tel.:  +48 177470246/+48 177470249
Faks:  +48 178523601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
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/podkarpacie_straz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Straż Pożarna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona przeciwpożarowa

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa gazu ziemnego do obiektów KW PSP w Rzeszowie
Numer referencyjny: WT.2370.13.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zam-publ@podkarpacie.straz.pl
https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w planowanej ilości około 1 148104 kWh dla 2 Punktów 
poboru gazu ziemnego na potrzeby zasilania lokali
i budynków w okresie w skazanym w załącznikach do SWZ. Podane oszacowanie ma jedynie charakter 
orientacyjny.
Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Gaz ziemny zużywany będzie na potrzeby Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów dostawy paliwa gazowego ujęto w zestawieniu 
stanowiącym załącznik do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 916 118.00 PLN

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

II.2) Opis

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów, Nisko

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w planowanej ilości około 1 148104 kWh dla 2 Punktów 
poboru gazu ziemnego na potrzeby zasilania lokali
i budynków w okresie w skazanym w załącznikach do SWZ. Podane oszacowanie ma jedynie charakter 
orientacyjny.
Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Gaz ziemny zużywany będzie na potrzeby Zamawiającego.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów dostawy paliwa gazowego ujęto w zestawieniu 
stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 916 118.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2022
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dot. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia: od 1.11.2022 r. (jednak nie wcześniej niż od 
dnia podpisania umowy lub rozwiązania aktualnych umów) do 31.12.2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 
niniejszej SWZ
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w rozdziale VI ust. 1 SWZ
2) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w rozdziale VI ust. 1 SWZ
3) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
4) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 2 – formularz JEDZ oraz załącznik nr 10 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – 
formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby oraz załącznik nr 10 do SWZ, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz 
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JEDZ Podwykonawcy oraz załącznik nr 10 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
Podwykonawcy.
9. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający 
wymaga posiadania:
a) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert, jak też w okresie obowiązywania umowy;
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjne
lub
posiada aktualną zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku 
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie "sytuacji ekonomicznej lub finansowej" Zamawiający nie stawia warunku.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających braku podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 108 ust. 1 
pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 
r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 2 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Ustawy – formularzu JEDZ, (wzór – załącznik nr 8 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1170);
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
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składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
g) oświadczenie o którym mowa rozdziale VII ust.1 pkt. 2 ppkt. g) SWZ
h)oświadczenie o którym mowa w pkt. VII ust.1 pkt. 2 ppkt. h) SWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.W zakresie "sytuacji ekonomicznej lub finansowej" Zamawiający nie stawia warunku.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki 
dowodowe, wymienione w VII ust. 1 pkt 2 SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy 
z Wykonawców występujących wspólnie.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w 
przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki 
dowodowe, wymienione w VII ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z 
Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 
Ustawy, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w VII ust. 1 pkt 2 lit. a i c-f (tj. na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w u VII st. 1 pkt 2 SWZ:
1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
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w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w VII ust. 1 pkt 2 lit. a 
SWZ;
2) lit. d-f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7. Dokument, o którym mowa w VII ust. 9 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w VII ust. 9 pkt 2 SWZ, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w VII ust. 9 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy.
Przepis ust. 10 stosuje się
9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy
10. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający 
wymaga posiadania:
a) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert, jak też w okresie obowiązywania umowy;
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjne
lub
posiada aktualną zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku 
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł,
3.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert 
określonym w Rozdziale XI pkt 25 niniejszej SWZ.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5.Zamawiający, zgodnie z art. 139 Ustawy, przewiduje tzw. „odwróconą” kolejność czynności, tj. może najpierw 
dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. Oferty w każdej z części zamówienia będą podlegać osobnej ocenie.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami 
SWZ składa się w formie elektronicznej.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie 
z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje 
wymagane we wzorze.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający 
żąda odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, 
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jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania tj..
-aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki,
-oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, 
którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy swoich zasobów (załącznik nr 3 do SWZ).
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
Ponadto do oferty należy załączyć:
a) Formularz JEDZ
b) Formularz JEDZ podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega (jeśli dotyczy),
c) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podwykonawcy 
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (załącznik nr 10 do SWZ),
d) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeśli dotyczy), 
sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentacji;
e) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 11 do SWZ) – jeżeli dotyczy
f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do 
jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu
g) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
i) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy – jeżeli dotyczy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 7 do SWZ
2.Możliwość zmiany umowy oraz warunki zmiany zostały zawarte w załączniku nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 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
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
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: 27/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, 
zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z 
o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 
Ustawy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
6. Za datę:
a) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż 
ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
b) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub 
cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych 

https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
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pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub 
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 
wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
strona/45-instrukcje.
9.Adres poczty elektronicznej: zam-publ@podkarpacie.straz.pl  w przypadku awarii Platformy Zakupowej.
10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zawarto w rozdziale XVII SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:zam-publ@podkarpacie.straz.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

