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Poznań, 19.03.2020 roku  
 
 
 
 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) 

 

 

Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E  
dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego 

 
. 
 
 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139 000 euro   

 
 

numer sprawy ZZP.2380.11.2020 
  

 

Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A 

Adres URL: www.wielkopolska.policja.gov.pl 

Adres e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl  

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

Telefon: 61/841 27 43 

Fax: 61/841 27 44 

 
     Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 

 

w sprawach procedury: Piotr Zasieczny telefon: 61/841 27 42 

 

w zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Wrzesińska telefon: 61/841 26 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
W POZNANIU 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

I.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym 

zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą Pzp” 

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

I.2 Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 

obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego, obejmujący również świadczenie usług 

dystrybucji tego paliwa gazowego. Dystrybucja odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o. o. 

II.2 Szacowaną łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów 

poboru zwanych dalej „PP”, określonych w załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, szacuje 

się na 733 375 m3 (+20/-30%), co wyrażone w jednostkach energii przy zastosowaniu współczynnika konwersji 

równego 11,3 wynosi 8 287 138 kWh (+20/-30%). Szacowana łączna ilość paliwa gazowego jest wartością 

szacunkową i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. W przypadku różnicy między zużyciem 

szacowanym a faktycznym, wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te 

wynikające z ilości zużytego paliwa gazowego. 

II.3 Wykonawca będzie pełnił funkcję operatora handlowego i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

dla paliwa gazowego sprzedanego do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 

wynikających z różnicy zużycia gazu prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 

II.4 Koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na 

paliwo gazowe do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej „OSD”, winny być uwzględnione w cenie. 

II.5 Paliwo gazowe nabywane na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający przeznacza na cele opałowe, które zgodnie  

z art. 31 b ust. 2 pkt. 2-8 ustawy o podatku akcyzowym objęte jest zwolnieniem z akcyzy. 

II.6 Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą na podstawie rzeczywistych wskazań układu 

pomiarowego oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD, w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD. 

II.7 Ustalenia ilości pobranego paliwa gazowego dokonuje się na podstawie iloczynu wielkości zużycia paliwa gazowego, 

ustalonej w jednostkach objętości na podstawie wskazań układu pomiarowego, oraz współczynnika konwersji 

zgodnie z zasadami określonymi w § 38 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 640 ze zm.). 

II.8 Stawki opłat dystrybucyjnych/przesyłowych pobierane przez Wykonawcę są określone w taryfie OSD dla 

odpowiedniej grupy taryfowej, do której dany PP na podstawie taryfy OSD został zakwalifikowany. 

II.9 Ceny jednostkowe stawki i opłaty określone w § 5 ust. 4 w projekcie umowy, z zastrzeżeniem, o którym mowa  

w § 12 ust.1 pkt. 1 tego projektu, nie ulegną zmianie w okresie realizacji zamówienia. 

II.10 Prognozowane zużycie gazu w danych taryfach: 

Taryfa Szacunkowa ilość gazu w m3 Szacunkowa w kWh 

W-2.1 1 140 12 882 

W-3.6 124 750 1 409 675 

W-4 170 650 1 928 345 

W-5.1 436 835 4 936 236 

SUMA 733 375 8 287 138 

Zestawienie punktów poboru gazu wraz z informacjami dotyczącymi szacunkowego zużycia, zapotrzebowania na 

moc i grupy taryfowej zostało określone w załączniku nr 1 do projektu umowy. 
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II.11 Obecnie dostawcą gazu jest PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o. o., z którym Umowa kompleksowa jest zawarta 

do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

II.12 Kody CPV – 09123000-7, 65210000-8. 

II.13 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

II.14 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

II.15 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp. 

II.16 Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN),  

z wyłączeniem walut obcych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. 

IV. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca zobowiązany złożyć poniżej określone w pkt. IV.1 - IV.5 dokumenty i oświadczenia przed upływem terminu 

określonego w pkt. XI SIWZ za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan, na zasadach określonych w pkt. X SIWZ.  

IV.1 Formularz ofertowy w postaci elektronicznej, o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być 

sporządzony w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożony  

w formie oryginału. 

IV.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 

IV.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, 

IV.2.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść 

winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców  

w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - 

dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego  

z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, w formie elektronicznej opatrzone opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wskazaną w odpowiednim 

rejestrze lub ewidencji albo notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

notariusza.  

IV.3 Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „ESPD” (z ang. European Single Procurement Document) 

aktualny na dzień składania ofert, który stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ. ESPD 

powinien być złożony w oryginale, w formie elektronicznej: 

IV.3.1 osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

tj. każdy wspólnik spółki cywilnej składa ESPD we własnym zakresie lub każdy z członków konsorcjum 

składa ESPD we własnym zakresie; 

IV.3.2 przez podwykonawcę wskazanego w ESPD lub ofercie wykonawcy - takiej sytuacji każdy podwykonawca 

składa ESPD w zakresie dotyczącym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania 

- oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentacji 

wykonawcy bądź podwykonawcy wskazaną w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo osobę przez nich 

upoważnioną. 

IV.4 Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w: 
IV.4.1 pieniądzu - dokument ten winien być złożony w postaci elektronicznej, wygenerowany przez system 

informatyczny banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy; 
IV.4.2 jednej z form określonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5 - dokumenty te winny być złożone w oryginale  

w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich 
wystawienia (wystawcy dokumentu - Gwaranta). 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

V.1 Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych 

dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza. 

V.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Minimalny poziom warunku Dokument potwierdzający spełnianie warunku 

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że 
posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

V.2.1 Aktualna koncesja, o której mowa w art. 32 ust. 
1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze 
zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

VI.1 Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych 

dokumentów i oświadczeń zobowiązany będzie wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczeń, o których mowa w pkt. IV.1.3 oraz VI.2. 

VI.2 Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu 

oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

VI.3 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone  

w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 ustawy Pzp. 

Podstawa wykluczenia 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia. 

VI.3.1 Dokumenty określone w pkt. V.2.1 SIWZ 

Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 
lit. a) ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a,  

art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub  
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (t.j. - Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1950  ze  zm.)  
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny,  

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym  

VI.3.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  
potwierdzającą, że osoba ta nie została 
skazana za przestępstwa określone w art. 24 
ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp oraz nie została 
skazana za wykroczenie na karę aresztu za 
wykroczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem składania ofert.  

Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również 
podwykonawcy będącego osobą fizyczną wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy 
odpowiednio w ofercie lub ESPD wskaże 
podwykonawcę. 
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wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia określonych w lit. a)-c), oraz  jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia 
określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia. 

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 
ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp - Zamawiający 
wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego 
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, 

art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny,  

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia określonych w lit. a)-c), oraz  jeżeli nie 
upłynęły3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia 
określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia. 

VI.3.3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą osób, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp, 
potwierdzająca odpowiednio, że nie zostały 
one skazane za przestępstwa określone w art. 
24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp oraz, że nie 
zostały skazane na karę aresztu za 
wykroczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem składania oferty.  

Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również 
podwykonawcy będącego osobą prawną, wykonawca 
będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy 
odpowiednio w ofercie lub ESPD wskaże 
podwykonawcę. 

 
  

Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit.  b) 
ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec 
którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna. 

VI.3.4 Oświadczenie o braku wydania wobec 
wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub  
ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych   
należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

Przedmiotowe oświadczenia podwykonawcy, 
wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku,  
gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD wskaże 
podwykonawcę W przypadku, gdy wykonawca bądź 
podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą  
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 w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć 
zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów  

VI.3.5 ESPD. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub 
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VI.3.6 ESPD. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy 
Pzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który 
bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

VI.3.7 ESPD. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

VI.3.8 ESPD. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy 
Pzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi 
wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu  

zakłócenie konkurencji między wykonawcami  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia. 

VI.3.9 ESPD. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 4 ustawy 
Pzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę będącego 
podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 
ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. - Dz. U. z 2020 r., 
poz.358), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

VI.3.10 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
potwierdzającą, że wobec wykonawcy sąd nie 
orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia  
28 października  2002  r.  o  odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych  za  czyny  zabronione 
pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dniem składania oferty. 

Przedmiotową informację dotyczącą również 
podwykonawcy wykonawca będzie zobowiązany złożyć 
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 w przypadku, gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD 
wskaże podwykonawcę. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 5 ustawy 
Pzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec 
którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie 
upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

VI.3.11 Oświadczenie o braku orzeczenia wobec 
niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Przedmiotowe oświadczenie podwykonawcy, 
wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, 
gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD wskaże 
podwykonawcę.  

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r.o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. - Dz. U.  

z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VI.3.12 Oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - w przypadku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 
bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu 

Art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). 

VI.3.13 Odpis z właściwego rejestru lub  
z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

Przedmiotowy odpis dotyczący również podwykonawcy, 
wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, 
gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD wskaże 
podwykonawcę. 
Uwaga:  
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. 
dokumentów w przypadku gdy w ESPD 
stanowiącym  załącznik nr 4 do SIWZ wskaże ich 
dostępność w formie elektronicznej pod określonym 
adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej 
bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z 
tej baz danych ww. dokument. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy 
Pzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, który w 
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

VI.3.14 ESPD. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 
określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Pzp z: 
a) Zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania 

Zamawiającego, 
 

 

VI.3.15 ESPD. 
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c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa  

w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp, 
chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po 
stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy 
Pzp  - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniej 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia. 

VI.3.16 ESPD. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 
24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego 
prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w 
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub 
od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 

VI.3.17 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania 
prawomocnego wyroku sądu skazującego na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny za 
wykroczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5 
ustawy Pzp. 

Przedmiotowe oświadczenie podwykonawcy będącego 
osobą prawną, wykonawca będzie zobowiązany złożyć 
w przypadku, gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD 
wskaże podwykonawcę. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 
24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp - wykonawcę, jeżeli 
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownik lub wykroczenie 
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 
się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony 
inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna.  

VI.3.18 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania 
wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 
6 ustawy Pzp, prawomocnego wyroku sądu 
skazującego na karę ograniczenia wolności 
lub grzywny za wykroczenia określone  
w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp. 

Przedmiotowe oświadczenie podwykonawcy będącego 
osobą prawną, wykonawca będzie zobowiązany złożyć 
w przypadku, gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD 
wskaże podwykonawcę.. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c 
ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, 
wobec którego wydano ostateczną decyzję 
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna. 

VI.3.19 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania 
wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa  
ochrony środowiska lub przepisów  
o zabezpieczeniu społecznym. 

Przedmiotowe oświadczenie podwykonawcy będącego 
osobą prawną, wykonawca  będzie  zobowiązany  złożyć 
w przypadku, gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD 
wskaże podwykonawcę. 



numer sprawy ZZP.2380.11.2020 
 

9 
 

num
er spraw

y Z
Z

P
-2380-86/2018 

 

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15 ustawy Pzp chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

VI.3.20 Zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert,  lub   inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem  podatkowym  w  sprawie  spłat   tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

VI.3.21 Zaświadczenie właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
albo inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

VI.3.22 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu  
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 

Przedmiotowe zaświadczenia oraz oświadczenie 
dotyczące również podwykonawcy będącego osobą 
prawną, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w 
przypadku, gdy odpowiednio w ofercie lub ESPD wskaże 
podwykonawcę. 
W przypadku, gdy wykonawca bądź podwykonawca 
prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty oraz 
oświadczenie, winny dotyczyć  zarówno spółki cywilnej, 
jak i każdego z jej wspólników. 

 

VI.4 Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

VI.4.1 Jeżeli wykonawca bądź podwykonawca wskazany przez niego odpowiednio w ofercie lub ESPD ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  

o których mowa w: 

VI.4.1.1 pkt VI.3.2, VI.3.3 i VI.3.11 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca bądź podwykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, które 

winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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VI.4.1.2 pkt VI.3.14, VI.3.21 i VI.3.22 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca bądź podwykonawca wskazany przez niego w ofercie lub ESPD, ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

VI.4.1.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, które winny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

VI.4.1.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

VI.4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca bądź podwykonawca wskazany przez niego odpowiednio  

w ofercie lub ESPD ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy bądź podwykonawcy wskazanego przez niego 

odpowiednio w ofercie lub ESPD, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio wykonawca bądź podwykonawcy bądź miejsca 

zamieszkania tej osoby. 

VI.5 Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany 

będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

VI.6 Zamawiający będzie badał, czy wobec: 

VI.6.1 Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy 

Pzp; 

VI.6.2 podwykonawcy wskazanego w ofercie lub ESPD, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji 

zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

ustawy Pzp 

VI.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia 

odpowiednich dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI.3 w celu potwierdzenia okoliczności wskazanych  

w złożonym ESPD. 

VI.8 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 

obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

VII. WADIUM 

VII.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł. 

VII.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 
VII.2.1 w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 

0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP.2380.11.2020”, 
VII.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
VII.2.3 gwarancjach bankowych, 
VII.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
VII.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

VII.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.  

VII.4 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
VII.4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa  
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  pełnomocnictw, lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 
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VII.4.2 wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: 
VII.4.2.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 
VII.4.2.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie tego wykonawcy. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

VIII.1 Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia i informacje 

należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, należy przekazywać drogą elektroniczną na 

adres: przetargi@po.policja.gov.pl. 

VIII.2 Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

VIII.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA DOKUMENTOW ELEKTRONICZNYCH 

X.1 Przygotowanie oferty. 

X.1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedna ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

Dokumenty złożone wraz z ofertą sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

X.1.2 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią składane należy opatrzyć bezpiecznym 

podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

X.1.3 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w SIWZ. 

X.2 Złożenie oferty 

X.2.1 Składanie ofert z załącznikami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan i pod nazwą 

postępowania dostępną w tytule SIWZ. Za datę i godzinę wpływu oferty z załącznikami przyjmuje się 

zamieszczenie tych dokumentów na Platformie Zakupowej. 

X.2.2 Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, wykonawca składa w oddzielnym pliku na 

Platformie Zakupowej. 

X.3 Zmiana oferty. 

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty. Zmiana oferty powoduje automatycznie wycofanie poprzednio złożonej oferty poprzez złożenie 

oświadczenia (w formie przewidzianej dla złożenia oferty), o jej wycofaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

X.4 Wycofanie oferty. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania, poprzez złożenie 

oświadczenia (w formie przewidzianej dla złożenia oferty) o jej wycofaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

X.5 W przypadku złożenia ofert po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu ofert po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminów na wniesienie odwołania za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan
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X.6 Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie internetowej Platformy 

Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/. 

X.7 Wymagania techniczne i organizacyjne Platformy Zakupowej. 

X.7.1 Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów  

i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały  

w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcji składania oferty dla wykonawcy, które 

dostępne są na stronie Platformy Zakupowej. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy, 

natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” 

wybierając „Pod linkiem”. 

X.7.2 W celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej konieczne jest posiadanie przez 

Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Występuje limit objętości plików w zakresie 

całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 30 MB. 

X.7.3 Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, specyfikacji 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają 

Regulamin Platformy Zakupowej oraz Instrukcja, w których określono w szczególności:  

X.7.3.1 szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system; 

X.7.3.2 za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem paczki podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, następnie składanie oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” 

 i wyświetlenie komunikatu, że oferta została złożona. Za datę przekazania korespondencji 

przyjmuje się datę jej prawidłowego przekazania poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” 

i wyświetleniu komunikatu, że wiadomość została wysłana; 

X.7.3.3 oferta, oświadczenia i dokumenty, wszelkie wnioski powinny być sporządzone w języku polskim, 

z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, 

tekstowo graficzne lub multimedialne stosuje się: rft, pdf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, 

pptx; 

X.7.3.4 minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie ze strony 

https://platformazakupowa.pl/: 

X.7.3.4.1 przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i Firefox w najnowszej 

dostępnej wersji, z wyłączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 

„cookies”; 

X.7.3.4.2 łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.  

- strona jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XI.1 Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan, przy czym termin składania ofert upływa w dnu 24.04.2020 roku,  

o godzinie 11:00. Za datę i godzinę wpływu przyjmuje się zamieszczenie dokumentu lub oświadczenia na Platformie 

Zakupowej. 

XI.2 Otwarcie ofert odbędzie się 24.04.2020 roku o godz. 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert 

jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono w Sekcji ds. 

Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a.  

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XII.1 Ceną oferty jest wartość brutto za dostawę paliwa gazowego. 

XII.1.1 Wykonawca obliczy wartość brutto za dostawę paliwa gazowego wg poniżej określonego wzoru: 

C = (Wg + H + D) + Kv 

gdzie: C - cena oferty (wartość brutto dostawy paliwa gazowego) 
 Wg - łączna wartość netto paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru we wszystkich 

grupach taryfowych 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/kwp_poznan
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 H - łączna opłata handlowa netto dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach 
taryfowych 

 D - łączna opłata dystrybucyjna netto dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach 
taryfowych 

 Kv - kwota podatku VAT wyliczona przy zastosowaniu stawki podatku 23%  
 

XII.1.2 Łączną wartość netto paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach 

taryfowych należy obliczyć zgodnie z następującymi wzorami: 

XII.1.2.1 Wartość gazu dla poszczególnych grup taryfowych: 

Wg1 = Cj1*Ig1 dla grupy taryfowej W-2.1 
Wg2 = Cj2*Ig2 dla grupy taryfowej W-3.6 
Wg3 = Cj3*Ig3   dla grupy taryfowej W-4 
Wg4 = Cj4*Ig4   dla grupy taryfowej W-5.1 

 

gdzie: Cj(1,2,…4) - cena jednostkowa w zł/kWh dla punktów poboru rozliczanych w danej 
grupie taryfowej 

 Ig(1,2,…4) - szacowana ilość paliwa gazowego w kWh dla poszczególnej grupy 
taryfowej 

 Wg(1,2,…4) - wartość gazu dla danej grupy taryfowej 

XII.1.2.2 Łączna wartość gazu dla wszystkich grup taryfowych 
 

Wg = Wg1 + Wg2 + Wg3 + Wg4 
 

gdzie: Wg - łączna wartość paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru we 
wszystkich grupach taryfowych 

 Wg(1,2,…4) - wartość paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej 
 

XII.1.3 Łączną opłatę handlową netto dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach taryfowych należy 

obliczyć zgodnie z następującymi wzorami: 

H = H1 + H2 + H3 + H4 
 

gdzie: H - opłata handlowa  netto dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach 
taryfowych 

 H(1, 2,…4) - opłata handlowa netto dla wszystkich punktów poboru w danej grupie taryfowej 
 

XII.1.4 Łączną opłatę dystrybucyjną netto dla wszystkich grup taryfowych należy obliczyć zgodnie z następującymi 

wzorami: 

XII.1.4.1 Opłata dystrybucyjna dla poszczególnych grup taryfowych: 

D1 = (Szd1*Ig1) + [(Ssdd1*Ipp1)*12] dla grupy taryfowej W-2.1 
D2 = (Szd2*Ig2) + [(Ssdd2*Ipp2)*12] dla grupy taryfowej W-3.6 
D3 = (Szd3*Ig3) + [(Ssdd3*Ipp3)*12] dla grupy taryfowej W-4 
D4 = (Szd4*Ig4)+[(Ssd4*M)*8760]  dla grupy taryfowej W-5.1 

 

gdzie: D(1,2,…4) - opłata dystrybucyjna netto dla danej grupy taryfowej 
 Szd (1,2,…4) - stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej netto dla danej grupy taryfowej  

w zł/kWh 
 Ig(1,2, …4) - szacowana ilość paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej w kWh 
 12 - liczba miesięcy w okresie realizacji zamówienia dla danej grupy 

taryfowej 
 Ssdd (1,2,3) - stawka stała opłaty dystrybucyjnej netto dla danej grupy taryfowej  

w zł/m-c 
 Ipp(1,2,3) - ilość punktów poboru w danej grupie taryfowej 
 Ssd4 - stawka stała opłaty dystrybucyjnej netto dla grupy taryfowej W-5.1  

w zł/kWh za każdą godzinę okresu rozliczeniowego 
 M - moc umowna dla wszystkich punktów poboru w grupie taryfowej W-5.1 

w kWh 
 8760 - liczba godzin w okresie realizacji zamówienia dla grupy taryfowej W-5.1 

 

XII.1.4.2 Łączna opłata dystrybucyjna dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach taryfowych 

D = D1 + D2 + D3 + D4 

gdzie: D - łączna opłata dystrybucyjna netto dla wszystkich punktów poboru we 
wszystkich grupach taryfowych 
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 D(1, 2,...4) - opłata dystrybucyjna netto dla wszystkich punktów poboru w danej 
grupie taryfowej 

 

XII.2 Ceny jednostkowe netto sprzedaży paliwa gazowego, pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. 

Ceny te mogą podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania paliwa gazowego 

podatkiem akcyzowym lub zmiany podatku VAT. 

XII.3 Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z ostatecznym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w szczególności podatek akcyzowy, podatek VAT oraz koszty obsługi handlowej.  

XII.4 Cena oferty winna być podana cyfrowo oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego - załącznik nr 1 

do SIWZ. 

XII.5 Cena może być tylko jedna. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

XIII.1 Kryteria oceny oferty. 

Jedynym kryterium oceny ofert jest „Cena”, którego znaczenie wynosi 100 %.  

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. 

Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 100 

gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 

 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 

 Cx - cena oferty badanej 

 
XIII.2 Sposób oceny ofert. 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, która uzyska największą liczbę punktów - 

maksymalnie 100 - w oparciu o kryterium określone w pkt. XIII. 1, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp, zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie 

obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 

XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

XIV.2 Jeżeli umowę będzie podpisywać osoba lub osoby nie będące upoważnione do reprezentacji wykonawcy na 

podstawie dokumentów rejestracyjnych, wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, 

przed jej podpisaniem, przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia 

umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy 

przez dane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

XIV.3 Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę 

konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego, 

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia, 

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji  

i rękojmi, 

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich wykonawców występujących wspólnie za wykonanie 

umowy, 

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

XVI.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

XVII.1 Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa: 

XVII.1.1 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

- jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane  

w inny sposób; 

XVII.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz 

nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XVII.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej 

załącznik nr 2 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.  

XVII.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 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 Pzp. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XVIII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

XVIII.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XVIII.3 W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej. 

XVIII.3.1 Odwołanie. 

XVIII.3.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

XVIII.3.1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

XVIII.3.1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej: 

XVIII.3.1.3.1 w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem albo 

XVIII.3.1.3.2 w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

XVIII.3.1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

XVIII.3.1.5 Odwołanie wnosi się: 

XVIII.3.1.5.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli została 

przesłana w inny sposób; 

XVIII.3.1.5.2 w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

XVIII.3.1.5.3 w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. XVIII.3.1.5.1  

i XVIII.3.1.5.2 w terminie 10  dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
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zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

XVIII.3.2 Skarga do sądu 

XVIII.3.2.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

XVIII.3.2.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

XVIII.3.2.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XVIII.3.2.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy  

ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. 

Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl*; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego 

typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego - numer postępowania 

ZZP.2380.11.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

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

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

                                                           
1 rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (dz. urz. ue l 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
3 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego 

mailto:iod.kwp@po.policja.gov.pl*
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• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1   -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2  -  Projekt umowy  

Załącznik nr 3  -  Jednolity europejski dokument zamówień (ESPD) + instrukcja uruchomienia 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz Ofertowy 

 
Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 
Wykonawca: 
 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

   
NIP  REGON 

     
nr telefonu   faxu  e-mail 

 
Czy Wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem4?    Tak / Nie5 

 
reprezentowany przez: 
 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

A. Oferta Wykonawcy 

 
W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania pn. Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 

wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): 

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

Tabela 1 - Łączna wartość netto paliwa gazowego we wszystkich grupach 
taryfowych wg wzorów określonych w pkt. XII.1.2 SIWZ 

Grupa 
taryfowa 

Ig  
(szacowana 
ilość paliwa 
gazowego) 
w [kWh] 

Cj 
(cena jednostkowa) 
netto w [zł/kWh] 

Wg 
(wartość gazu) 

netto w [zł] 

W-2.1 12 882   

W-3.6 1 409 675   

W-4 1 928 345   

W-5.1 4 936 236   

Suma  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te 
informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny 
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
5 niewłaściwe skreślić 
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Tabela 2 - Łączna opłata handlowa netto dla wszystkich punktów poboru we 
wszystkich grupach taryfowych wg wzorów określonych w pkt. XII.1.3 SIWZ 

Grupa 
taryfowa 

H 
(opłata 

handlowa)  
dla jednego PP 
netto w [zł/m-c] 

Ipp  
(ilość punktów 

poboru) 

Okres 
realizacji 

zamówienia  
w [m-c] 

H 
(opłata handlowa) 

netto w [zł]  

W-2.1  2 12  

W-3.6  30 12  

W-4  13 12  

W-5.1  13 12  

Suma  

 

Tabela 3 - Łączna opłata dystrybucyjna netto dla wszystkich punktów poboru we wszystkich grupach taryfowych 
wg wzorów określonych w pkt. XII.1.4 SIWZ 

Grupa 
taryfowa 

Szd 
(stawka 

zmienna opłaty 
dystrybucyjnej)  

netto w 
[zł/kWh] 

Ig  
(szacowana 
ilość paliwa 
gazowego) 
w [kWh] 

Ssdd  
(stawka stała 

opłaty 
dystrybucyjnej) 
dla jednego PP 
netto w [zł/m-c] 

Ipp 
(ilość punktów 

poboru) 

Okres 
realizacji 

zamówienia  
w [m-c] 

D 
(opłata 

dystrybucyjna) 
netto w [zł] 

W-2.1  12 882  2 12  

W-3.6  1 409 675  30 12  

W-4  1 928 345  13 12  

  
Szd  

netto w 
[zł/kWh] 

Ig  
w [kWh] 

Ssd  
netto w 

[zł/kWh] 

M  
w [kWh] 

Okres 
realizacji 

zamówienia  
w [h] 

 

W-5.1  4 936 236  4 304 8 760  

Suma  

 

Cena oferty wg wzoru określonego w pkt. XII.1.1 SIWZ 

Wg  
(łączna wartość 

paliwa gazowego) 
w [zł] suma z 

Tabeli 1 

H  
(opłata handlowa 

netto) 
w [zł] suma z 

Tabeli 2 

D  
(opłata 

dystrybucyjna 
netto) 

w [zł] suma z 
Tabeli 3 

Kwota netto  
w [zł] 

Kwota podatku 
VAT  
w [zł]  

Wartość  brutto 
(cena oferty) 

 w [zł] 

      

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności akcyzę, podatek VAT 

oraz koszty bilansowania handlowego; 

2) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w przedmiotowym postępowaniu6; 

3) posiadam podpisaną umowę dystrybucyjną z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o., która zawarta jest od dnia 

………………… do dnia …………………..; 

4) w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy 

 

 

                                                           
6 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty 
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Nadto oświadczam, że umowę podpiszę: 

1) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;7 

2) drogą korespondencyjną oraz poniosę koszty związane z przesłaniem tej umowy.7 

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………8 

 
B. Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (niedopuszczalne jest wskazywanie części 

zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia) 
 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

Zakres powierzonej części 

zamówienia (krótki opis) 
 

Wartość powierzonej części 

zamówienia  
 

 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

Zakres powierzonej części 

zamówienia (krótki opis) 
 

Wartość powierzonej części 

zamówienia 
 

 

 

 
 

 
 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 należy wybrać pkt. 1 albo 2, a niepotrzebny skreślić 
8 wypełnić tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu 

   
miejscowość  data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA nr ZZP.2380.11.2020 

 
 

Zawarta w Poznaniu, w dniu …...............2019 roku pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ……………………………………. mającym siedzibę  

w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 7770001878, REGON 

630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

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

a: 

…………………………………………… przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod nazwą ……………………………………… z siedzibą w ………………………………………………………..,  

o numerach: NIP ……………….., REGON ………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”/ 

………………………… Sp. …….. z siedzibą w …………………………………………………………………………………., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………….., pod numerem KRS 

…………………………….  

o numerach: NIP ………………………………, REGON …………………………., kapitale zakładowym …………………………. 

zł, kapitale wpłaconym ……………………………. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1) ………………………………………………….. 

2) ………………………………………………….., 

 

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. ZZP.2380.11.2020 pn. „Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E dla obiektów Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego”. 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej umowy są: 

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy; 

2) Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie paliwami gazowymi z dnia 30 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 640 ze zm.) 

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.); 
4) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ze zm.); 
5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.); 
6) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

2. Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Stron, związane ze sprzedażą paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E oraz świadczeniem usługi dystrybucji tego paliwa na potrzeby Zamawiającego, na zasadach 
określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

3. Jeżeli Niżej wymienione pojęcia użyte w Umowie oznaczają: 
1) Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy typu E; 
2) PP/Punkt poboru – nieruchomość, lokal albo inny obiekt, do którego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

paliwo gazowe, a Zamawiający jest zobowiązany to paliwo gazowe odebrać; 
3) Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy 

połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości paliwa gazowego pobranego z sieci i dokonywania rozliczeń  
w jednostkach objętości lub energii; 

4) Umowa/dostawa paliwa gazowego – oznacza umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego zawartą 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, obejmującą sprzedaż 
oraz przesyłanie/dystrybucję paliwa gazowego do Zamawiającego; 

5) Umowa z OSP/OSD – oznacza umowę o świadczenie usługi przesyłania i/lub dystrybucji paliwa gazowego, 
wiążącą Wykonawcę z OSP/OSD, która umożliwia dostarczanie paliwa gazowego na podstawie OWU oraz umowy 
do Punktu Poboru Zamawiającego; 

6) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów 
układów pomiarowych lub prognoz określonych przez OSD; 

7) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami układu pomiarowego - 
zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD. 
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Przedmiot Umowy 
§ 2 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E za pośrednictwem sieci Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. do instalacji znajdujących 
się w obiektach wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Szacowana łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów 
poboru określonych w załączniku nr 1 do umowy szacuje się na 733 375 m3 (+20/-30%), co wyrażone w jednostkach 
energii przy zastosowaniu współczynnika konwersji równego 11,3 wynosi 8 287 138  kWh (+20/-30%). Szacowana 
łączna ilość paliwa gazowego jest wartością szacunkową i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.  
W przypadku różnicy między zużyciem szacowanym, a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził 
roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego paliwa gazowego. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy będzie pełnił funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu Odpowiedzialnego za 
Bilansowanie Handlowe dla paliwa gazowego sprzedanego do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest 
jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia gazu prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 
rozliczeniowym. 

4. Koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na 
paliwo gazowe do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) uwzględnione są w cenie paliwa gazowego, określonej 
w § 5 ust. 4 pkt. 1 albo 2 Umowy. 

5. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanego paliwa gazowego będzie Wykonawca. 
6. Paliwo gazowe nabywane przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy zużywane będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego. 
7. Paliwo gazowe nabywane na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym 

załącznik nr 5 do Umowy) przeznacza na cele opałowe, które zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 2-8 ustawy o podatku 
akcyzowym objęte jest zwolnieniem z akcyzy.  

 
Standardy jakości obsługi  

§ 3 
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego są określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy Prawo energetyczne. 
2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 41 Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi albo później wydanym 
obowiązującym w trakcie realizacji Umowy akcie prawnym określającym te stawki. 

3. W celu zagwarantowania sprawnej obsługi Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontakt z co najmniej dwiema osobami 
bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Wykonawcy. Wszelkie zgłoszenia Zamawiającego 
wobec Wykonawcy, wynikające z treści Umowy, realizowane poprzez kontakt ze wskazanymi osobami za pomocą faksu 
lub poczty elektronicznej będą traktowane na równi z przekazaniem informacji tradycyjną drogą pocztową. Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie potwierdzić otrzymanie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub 
pisma przesłanego faksem, wiadomością zwrotną lub faksem zwrotnym oraz niezwłocznie informować Zamawiającego 
o zmianie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy lub danych określonych  
w Załączniku nr 3 dotyczących tych osób. 

4. Wykaz osób wyznaczonych przez Strony do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją Umowy zawiera Załącznik  
Nr 3 i 4 do Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania przedmiotu Umowy wynikające  
z utrudniania Zamawiającemu kontaktu z Wykonawcą polegające na: 
1) nie sprawdzaniu na bieżąco skrzynki poczty elektronicznej stwierdzone na podstawie braku potwierdzenia 

otrzymania wiadomości, o którym mowa w ust. 3 lub utrzymywaniu skrzynki poczty elektronicznej w sposób 
uniemożliwiający przesłanie wiadomości, np. przepełnienie skrzynki, potwierdzone komunikatem zwrotnym przy 
jednoczesnym braku potwierdzenia otrzymania wiadomości, o którym mowa w ust. 3; 

2) utrzymywaniu urządzenia faksu w sposób uniemożliwiający przesłanie pisma, np. brak papieru w urządzeniu, 
odłączenie urządzenia od instalacji teletechnicznej, potwierdzone raportem transmisji lub braku potwierdzenia 
otrzymania przesłanego pisma, o którym mowa w ust. 3; 

3) nieinformowaniu o dokonaniu zmiany osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony 
Wykonawcy lub danych określonych w Załączniku nr 3 dotyczących tych osób, niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

 
Podstawowe obowiązki stron umowy  

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) pobieranie paliwa gazowego zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa; 
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2) terminowe regulowanie należności za dostarczone paliwo gazowe; 
3) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia paliwa gazowego w przypadku zmian  

w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji gazowych. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) sprzedaż paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PP Zamawiającego 
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy; 

2) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców; 
3) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących rozliczeń za 

dostarczane paliwo gazowe; 
4) zapewnienie standardów jakościowych i niezawodności wykonywanych obowiązków wynikających z Umowy oraz 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRiESD); 
5) przekazanie Zamawiającemu zmiany cyklu odczytowego dla danego PP przez OSP i/lub OSD po otrzymaniu 

informacji o takiej zmianie od OSP i/lub OSD; 
6) pełnienie kompleksowych obowiązków wynikających z zakresu działania Zamawiającego Usługę Dystrybucyjną 

zgodnie z IRiESD. 
 

Zasady rozliczeń 
§ 5 

1. Rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą na podstawie rzeczywistych wskazań układu 
pomiarowego oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty 
dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Ustalenia ilości pobranego paliwa gazowego dokonuje się na podstawie iloczynu wielkości zużycia paliwa gazowego, 
ustalonej w jednostkach objętości na podstawie wskazań układu pomiarowego, oraz współczynnika konwersji zgodnie  
z zasadami określonymi w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. 

3. Stawki opłat dystrybucyjnych/przesyłowych pobierane przez Wykonawcę są określone w taryfie Operatora dla 
odpowiedniej grupy taryfowej, do której dany PP na podstawie taryfy Operatora został zakwalifikowany. 

4. Dostawa paliwa gazowego będzie rozliczana na podstawie niżej określonych cen jednostkowych, stawek i opłat, zgodnie  
z ofertą wykonawcy z dnia ………….. roku: 
1) ceny jednostkowe za jednostkę energii paliwa gazowego wynoszą: 

a) dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-2.1 – …………. zł/kWh,  
b) dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-3.6 – …………. zł/kWh,  
c) dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-4 – …………. zł/kWh, 
d) dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-5.1 – ………… zł/kWh; 

2) opłaty handlowe wynoszą: 
a) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-2.1 – ……… zł/m-c, 
b) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-3.6 – ……… zł/m-c, 
c) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-4 – ……… zł/m-c, 
d) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-5.1 – ……….. zł/m-c; 

3) stawki zmienne opłat dystrybucyjnych wynoszą: 
a) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-2.1 – 0,03177 zł/kWh, 
b) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-3.6 – 0,03077 zł/kWh, 
c) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-4 – 0,02939 zł/kWh, 
d) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-5.1 – 0,01786 zł/kWh; 

4) stawki stałe opłat dystrybucyjnych wynoszą: 
a) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-2.1 – 8,41 zł/m-c, 
b) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-3.6 – 27,63 zł/m-c 
c) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-4 – 152,94 zł/m-c, 
d) dla punktu poboru w grupie taryfowej W-5.1 – 0,00437 zł/(kWh/h). 

5. Ceny jednostkowe, stawki i opłaty określone w § 5 ust. 4 z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1 Umowy,   
nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

6. Należność Wykonawcy za pobrane paliwo gazowe w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla 
każdego punktu poboru w danej grupie taryfowej przy zastosowaniu cen jednostkowych, stawek i opłat określonych 
w ust. 4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

7. Należności za paliwo gazowe regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 
8. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez 

Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
9. Zamawiający nie wyraża zgody na faktury wstępne. 
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10. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu inne niż wynikające z ust. 4 dodatkowe opłaty ustalone w Taryfie Operatora 
lub Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zwanej dalej „IRiESD”, na zasadach wynikających z Taryfy 
Operatora lub IRiESD w szczególności z tytułu przekroczenia mocy umownej oraz z tytułu niedostosowania się przez 
Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora  Systemu Dystrybucyjnego. 

 
Płatności 

§ 6 
1. Adresatem i płatnikiem należności za dostawę paliwa gazowego w ramach niniejszej Umowy jest:  

Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań. 
NIP 777-00-01-878, REGON 630703410.  

2. Należności wynikające z faktur są płatne w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Wykonawca w przypadku wystawienia faktury papierowej zobowiązany jest do dostarczenia jej do siedziby 
Zamawiającego w terminie 7 dni od jej wystawienia. 

3. Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Terminy płatności 
faktury oraz jej dostarczenia określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku przekazania faktury Zamawiającemu w terminie późniejszym, Wykonawca nie będzie obciążał 
Zamawiającego karnymi odsetkami za przekroczenie terminu płatności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną 
reklamację, powołując się na sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 
dni. Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. 
Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna 
korekta faktury. Zapisy § 3 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio. 

6. Za przekroczenie terminów płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.  

7. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod 
rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

8. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.  
 

Obowiązywanie Umowy 
§ 7 

1. Umowa wchodzi w życie, w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.07.2020 r. i obowiązuje do dnia  30.06.2021 r. 
2. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym dostawy paliwa gazowego przez Wykonawcę. 
 

Kary umowne 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, tj. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub jeżeli Wykonawca przerwał dostawy z przyczyn zależnych od niego lub jeżeli Wykonawcy 
została naliczona co najmniej 3 krotnie kara, o której mowa w ust. 2 lub jeżeli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnie 
Wykonawcy koncesję z przyczyn określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy Prawo energetyczne, w wysokości  
100 000 zł.  

2. Z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności co do postanowień zawartych w § 3 ust. 5, § 5 ust. 8, oraz 
§ 6 ust. 5 Umowy Zamawiający, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych 
nieprawidłowości, naliczy karę umowną w wysokości 1500 zł. po upływie terminu wyznaczonego w tym piśmie przez 
Zamawiającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dostarczenia pisma do Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim 
poinformowaniu jego o wysokości kar i sposobie ich wyliczenia. 

4. W przypadku gdy kara umowna, o której mowa w ust. 1 nie pokryje strat poniesionych przez Zamawiającego do czasu 
wyboru nowego sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poza karą 
umowną, o której mowa  w ust. 1 naliczy dodatkową karę umowną w kwocie odpowiadającej różnicy między kwotą,  
o której mowa w ust. 1, a poniesionym stratom. 

 
Dostęp do informacji niejawnych 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których posiadanie wszedł w trakcie 

wykonywania Umowy lub w związku z wykonywaną Umową oraz do niewykorzystania ich do innych celów niż 
wykonywanie czynności wynikających z niniejszej Umowy. 
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2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji niejawnych niezbędnych 
do realizacji Umowy, zostaną one przekazane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków o których mowa w ust. 2 oraz wynikających  
z ustawy o ochronie informacji niejawnych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy a wynikłą z tego faktu stratą 
obciąży Wykonawcę. 

 
Siła wyższa 

§10 
1. Strona nie jest odpowiedzialna za wykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeśli niewykonanie zostało 

spowodowane wydarzeniem będącym obiektywnie poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było 
przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania, oraz gdy niemożliwe było 
uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, nie dotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz 
brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy do wykonania Umowy, wydawanych  przez dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonaniu stosownych ustaleń celem 
wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomień, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy 
dokonywać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia 
należy dołączyć dowody  na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie 
przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ustęp pierwszy niniejszego paragrafu nie ma zastosowania. 

 
Wypowiedzenie Umowy, Odstąpienie od Umowy 

§11 
1. Wykonawca może rozwiązać Umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie Zamawiającemu w przypadku, gdy Zamawiający 
opóźnia się z zapłatą za dostawy paliwa gazowego za okres co najmniej dwóch miesięcy, pomimo uprzedniego 
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego 30 dniowego terminu do 
zapłaty zaległych i obecnych należności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach: 
1) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego 

części uniemożliwiającej realizację przedmiotu Umowy – odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 

2) jeżeli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnie Wykonawcy koncesję na obrót paliwami gazowymi lub po 
wygaśnięciu koncesji nie udzieli mu nowej koncesji - odstąpienie od Umowy w tych przypadkach może nastąpić 
niezwłocznie po powzięciu przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
Umowy z tej przyczyny ze skutkiem na dzień w którym Wykonawca zobowiązany jest zaprzestać dostaw z wyżej 
wymienionych powodów; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub realizuje przedmiot 
umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Umowie - odstąpienie 
od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny; 

4) jeżeli OSP/OSD wypowie Wykonawcy Umowę o świadczenie usługi przesyłania i/lub dystrybucji paliwa gazowego, 
wiążącą Wykonawcę z OSP/OSD, która umożliwia dostarczanie paliwa gazowego na podstawie OWU oraz Umowy 
do Punktu Poboru Zamawiającego - odstąpienie od Umowy w tych przypadkach może nastąpić niezwłocznie po 
powzięciu przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej 
przyczyny ze skutkiem na dzień w którym Wykonawca zobowiązany jest zaprzestać świadczenia usługi z wyżej 
wymienionych powodów. 

4. Wykonawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,  
w przypadku, gdy wykryto nielegalny pobór paliwa gazowego u Zamawiającego. 

5. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy, na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 
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7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia 
wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany w trakcie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne 
roszczenia. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania. 
 

Zmiany Umowy 
§12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) spowodowana udzieleniem przez Wykonawcę upustów -w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów 
dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy; 

b) spowodowana ustawową zmianą podatku VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy  
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT 
będzie powodować zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez 
Wykonawcę; 

c) spowodowana ustawową zmianą podatku akcyzowego dla paliwa gazowego dostarczanego w ramach 
niniejszej Umowy w tym zmianą dotyczącą kwalifikacji odbiorców w zakresie podatku akcyzowego - jeśli 
zmiana będzie powodować zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku akcyzowego zapłaconego 
przez Wykonawcę; 

d) zmianą stawek w taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki - jeśli zmiana stawek będzie powodować zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy pomiędzy nowymi,  
a starymi stawkami. Jeśli zmiana stawek będzie powodować zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy 
nowymi, a starymi stawkami. 

e) nałożeniem z mocy prawa innych opłat niż określone w lit. b) - d) - jeśli zmiana będzie powodować zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy  
o kwotę równą różnicy kwocie zapłaconej przez Wykonawcę. 

2) W sytuacji o której mowa w pkt. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem 
wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie 
ewentualnych zmian i  propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej 
kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany 
wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, 
strony  przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, 
że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących 
podstawą do jej wprowadzenia. 

2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania dostawy paliwa gazowego dla 
poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 1. Ilość tych punktów poboru nie przekroczy 15% wszystkich 
punktów poboru ujętych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3.  Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostawy paliwa gazowego po cenach 
jednostkowych określonych w § 5 ust. 4 Umowy dla punktu ujętego w Załączniku nr 1, w którym nastąpiła zmiana 
zamówionej mocy lub taryfy w związku z dokonaną modernizacją, pod warunkiem, że cena jednostkowa paliwa 
gazowego dla danej grupy taryfowej została określona w § 5 ust. 4 Umowy, lub dla punktu ujętego w Załączniku nr 1  
w przypadku zmiany jego lokalizacji. 

4. Na pisemny wniosek Zamawiającego możliwa jest dostawa paliwa gazowego po cenach jednostkowych określonych  
w § 5 ust. 4 Umowy dla punktu poboru nie ujętego w Załączniku nr 1. Ilość tych punktów poboru nie przekroczy 10% 
wszystkich punktów poboru ujętych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymagają renegocjowania warunków i zmiany Umowy w tym aktualizacji danych 
zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy w formie pisemnego aneksu. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 4 wymagają podpisania aneksu do Umowy. Wniosek Zamawiającego, o którym mowa 
w ust. 2 - 4 powinien szczegółowo określać punkt poboru, którego zmiana dotyczy oraz termin, od którego zmiany będą 
obowiązywały. 

7. Nie wymagają renegocjowania warunków i zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu również: 
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1) zmiana przepisów i dokumentów, na które powołuje się Umowa, o ile zapisy Umowy nie pozostają  
w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami; 

2) zmiana numeru licznika; 
3) zmiana mocy umownej. 

 
Wstrzymanie dostaw 

§ 13 
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wstrzymania lub ograniczenia dostaw paliwa gazowego do 

Zamawiającego w przypadku: 
1) wstrzymania przez OSD dostawy paliwa gazowego do Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a) stwierdzono u Zamawiającego nielegalny pobór paliwa gazowego, 
b) Zamawiający zerwał plomby bądź dokonał zmian lub uszkodzeń w układzie pomiarowym, 
c) instalacja Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia bądź środowiska 
d) istnieje konieczność przeprowadzenia prac remontowych;  

2) wstrzymania przez OSD dostawy paliwa gazowego do Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w przypadku 
wystąpienia okoliczności przewidzianych w Prawie Energetycznym. 

2. Wykonawca ma prawo ograniczyć lub przerwać dostawy paliwa gazowego, a Zamawiający ma prawo ograniczyć do 0% 
(zero procent) mocy umownej lub przerwać odbiór paliwa gazowego, jeżeli takie ograniczenie lub przerwa wynika  
z ograniczenia lub przerwy mocy nałożonych przez OSD. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 14 
1. Ewentualne Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności: 

1) w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron; 
2) przez właściwy dla Zamawiającego sąd  powszechny. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał. Dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
5. Załączniki stanowiące integralną treść Umowy: 

 
Załącznik nr 1 - Zestawienie Punktów Poboru gazu 
Załącznik nr 2       - Prognoza poboru paliwa gazowego dla poszczególnych Punktów Poboru gazu 
Załącznik nr 3 - Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bieżących kontaktów związanych z realizacją  Umowy 
Załącznik nr 4 - Wykaz osób wyznaczonych do bieżących kontaktach związanych z realizacją Umowy ze strony       

Zamawiającego 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego 

(zgodnie ze wzorem przekazanym przez Wykonawcę) 
Załącznik nr 6  - kopia oferty Wykonawcy 

 
 

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 1  
do Umowy Nr ZZP.2380.11.2020 

 
1. Zestawienie Punktów Poboru paliwa gazowego dla taryfy W-2.1 

L.p. Powiat Adres 

Szacunkow
e 

zużyci
e gazu 
w m3 

Taryfa wg 
OSD 

1)  Kalisz 
Komenda Miejska Policji (stolarnia), 
Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz 

530 W-2.1 

2)  Kępno 
Punkt Przyjęć Dzielnicowych, 
Ogrodowa 3/3, 63-604 Baranów 

610 W-2.1 

 
2. Zestawienie Punktów Poboru paliwa gazowego dla taryfy W-3.6 

L.p. Powiat Adres 
Szacunkow
e zużycie 

gazu w m3 

Taryfa wg 
OSD 

1)  Chodzież 
Komisariat Policji,  
Kościelna 14, 64-830 Margonin 

4950 W-3.6 

2)  Gniezno 
Komisariat Policji,  
21 Stycznia 2, 62-250 Czerniejewo 

4800 W-3.6 

3)  Gniezno 
Komisariat Policji,  
Kosynierów Miłosławskich 14, 62-230 Witkowo 

6600 W-3.6 

4)  Kalisz 
Komisariat Policji,  
Poniatowskiego 1, 62-860 Opatówek 

3900 W-3.6 

5)  Koło 
Posterunek Policji,  
Poznańska 5a, 62-620 Babiak 

2600 W-3.6 

6)  Konin 
Posterunek Policji,  
Topolowa 1, 62-571 Stare Miasto 

1800 W-3.6 

7)  Krotoszyn 
Komisariat Policji,  
Stęszewskiego 1, 63-720 Koźmin Wlkp. 

2800 W-3.6 

8)  Nowy Tomyśl 
Posterunek Policji,  
Kasztanowa 24, 64-310 Lwówek 

3700 W-3.6 

9)  Piła 
Posterunek Policji,  
Kościelna 16/2, 89-320 Wysoka 

3150 W-3.6 

10)  Piła 
Posterunek Policji,  
Lipowa 6a, 89-340 Białośliwie 

3000 W-3.6 

11)  Piła 
Posterunek Policji,  
Wyrzyska 18, 89-310 Łobżenica 

6000 W-3.6 

12)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Stawna 1, 62-052 Komorniki 

3900 W-3.6 

13)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Poznańska 66, 62-035 Kórnik 

3100 W-3.6 

14)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Półwiejska 1, 62-025 Kostrzyn 

7000 W-3.6 

15)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Poznańska 74, 62-040 Puszczykowo 

4000 W-3.6 

16)  Poznań 
Rewir Dzielnicowych, 
 Rolna 22, 62-090 Rokietnica k. Poznania 

2400 W-3.6 

17)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Poziomkowa 5, 62-002 Suchy Las 

4000 W-3.6 

18)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Tysiąclecia 9, 62-010 Pobiedziska 

6300 W-3.6 

19)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Kolejowa 9, 62-050 Mosina 

4800 W-3.6 

20)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Leśna 3, 62-004 Czerwonak 

5000 W-3.6 
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21)  Rawicz 
Rewir Dzielnicowych,  
Mickiewicza 12, 63-930 Jutrosin 

1500 W-3.6 

22)  Szamotuły 
Komisariat Policji,  
Konińska  dz. 415/24 Pniewy 

3900 W-3.6 

23)  Złotów 
Komisariat Policji, 
1 Maja 13, 64-915 Jastrowie 

6000 W-3.6 

24)  Złotów 
Komisariat Policji,  
Lipowa 44a, 64-965 Okonek 

4350 W-3.6 

25)  Poznań 
Komisariat Policji,  
ul. Łąkowa 1, Dopiewo 

4500 W-3.6 

26)  Międzychód 
Komenda Powiatowa Policji,  
Sikorskiego 22a, 64-400 Międzychód 

3500 W-3.6 

27)  Pleszew 
Posterunek Policji,  
Lipowa 3, 63-322 Gołuchów 

5000 W-3.6 

28)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Mostowa 6, 62-095 Murowana Goślina 

4500 W-3.6 

29)  Poznań 

Obiekt Wydziału Ruchu Drogowego 
zlokalizowany na obwodzie utrzymania 
autostrady w Kotowie,  
Głogowska 431a, 60-004 Poznań 

4700 W-3.6 

30)  Krotoszyn 
Posterunek Policji  
Grunwaldzka 4, 63-740 Kobylin 

3000 W-3-6 

 
3. Zestawienie Punktów Poboru paliwa gazowego dla taryfy W-4 

L.p. Powiat Adres 
Szacunkow
e zużycie 

gazu w m3 

Taryfa wg 
OSD 

1)  Czarnków 
Komisariat Policji,  
Roosevelta 10, 64-980 Trzcianka 

11800 W-4 

2)  Gostyń 
Komenda Powiatowa Policji,  
Wrocławska 44, 63-800 Gostyń 

35500 W-4 

3)  Koło 
Komenda Powiatowa Policji 
Sienkiewicza 13, 62-600 Koło, Kotłownia, 

10300 W-4 

4)  Koło 
Komenda Powiatowa Policji,  
Sienkiewicza 14, 62-600 Koło 

9650 W-4 

5)  Krotoszyn 
Komenda Powiatowa Policji,  
Zdunowska 38a, 63-700 Krotoszyn 

9300 W-4 

6)  Poznań 
Magazyny,  
Garncarska 11, 62-800 Kalisz 

15800 W-4 

7)  Nowy Tomyśl 
Komisariat Policji,  
Zamkowa 2a, 64-330 Opalenica 

7000 W-4 

8)  Ostrów Wlkp. 
Posterunek Policji,  
Kasztanowa 2, 63-421 Przygodzice 

6200 W-4 

9)  Ostrów Wlkp. 
Komenda Powiatowa Policji,  
Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
Izba Dziecka 

14000 W-4 

10)  Ostrzeszów 
Komenda Powiatowa Policji,  
Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów 

15800 W-4 

11)  Szamotuły 
Komisariat Policji ,  
Dworcowa 11, 64-510 Wronki 

9000 W-4 

12)  Śrem 
Komenda Powiatowa Policji,  
Mickiewicza 15, 63-100 Śrem 

21500 W-4 

13)  Złotów 
Komisariat Policji,  
Domańskiego 9, 77-430 Krajenka 

4800 W-4 

 
 
 
 

file:///E:/PRZETARGI/AppData/840694/Desktop/załącznik%20nr%201%20do%20umowy.xlsx%23RANGE!A1
file:///E:/PRZETARGI/AppData/840694/Desktop/załącznik%20nr%201%20do%20umowy.xlsx%23RANGE!A1
file:///E:/PRZETARGI/AppData/840694/Desktop/załącznik%20nr%201%20do%20umowy.xlsx%23RANGE!A1
file:///E:/PRZETARGI/AppData/840694/Desktop/załącznik%20nr%201%20do%20umowy.xlsx%23RANGE!A1


numer sprawy ZZP.2380.11.2020 
 

30 
 

num
er spraw

y Z
Z

P
-2380-86/2018 

 

4. Zestawienie Punktów Poboru paliwa gazowego dla taryfy W-5.1 

L.p. Powiat Adres 

Szacunkow
e 

zużyci
e gazu 
w m3 

Taryfa wg 
OSD 

Moc 
umowna 
[kWh/h] 

1)  Czarnków 
Komenda Powiatowa Policji,  
Kościuszki 89, 64-700 Czarnków 

21500 W-5.1 219 

2)  Kępno 
Komenda Powiatowa Policji,  
Wrocławska 14a, 63-600 Kępno 

18550 W-5.1 176 

3)  Poznań 
Wydział Transportu KWP,  
Podolańska 52, 60-626 Poznań, Kotłownia A 

110200 W-5.1 603 

4)  Poznań 
Wydział Transportu KWP,  
Podolańska 52, 60-626 Poznań, Kotłownia B 

75000 W-5.1 603 

5)  Poznań 
Wydział Transportu KWP,  
Podolańska 52, 60-626 Poznań, Kotłownia D 

12300 W-5.1 176 

6)  Oborniki 
Komenda Powiatowa Policji,  
Piłsudskiego 54, 64-600 Oborniki 

17000 W-5.1 208 

7)  Ostrów Wlkp. 
Komenda Powiatowa Policji  
Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

36500 W-5.1 307 

8)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Powstańców Wlkp. 42, 62-030 Luboń 

11500 W-5.1 125 

9)  Poznań 
Komisariat Policji,  
Rycerska 2a, 60-346 Poznań 

31000 W-5.1 296 

10)  Szamotuły 
Komenda Powiatowa Policji,  
Polna 3, 64-500 Szamotuły 

25000 W-5.1 395 

11)  Środa Wlkp. 
Komenda Powiatowa Policji,   
Harcerska 22, 63-000 Środa Wlkp. 

43000 W-5.1 680 

12)  Pleszew 
Komenda Powiatowa Policji,  
Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew 

15000 W-5.1 165 

13)  Wągrowiec 
Komenda Powiatowa Policji  
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec 

20285 W-5.1 351 
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Załącznik Nr 2 
do Umowy ZZP.2380.11.2020 

Prognoza poboru paliwa gazowego dla poszczególnych Punktów Poboru gazu 
 

Czarnków,  
Kościuszki 89 

Poznań,  
Podolańska 52-

Kotłownia B 

Ostrów Wlkp., 
Odolanowska 19 

Kępno,  
Wrocławska 14a 

Poznań,  
Podolańska 52-

Kotłownia D 

20-lip 0 20-lip 0 20-lip 318 20-lip 140 20-lip 0 

20-sie 0 20-sie 0 20-sie 313 20-sie 139 20-sie 0 

20-wrz 1301 20-wrz 1332 20-wrz 1018 20-wrz 298 20-wrz 0 

20-paź 1449 20-paź 10396 20-paź 3058 20-paź 1557 20-paź 995 

20-lis 2559 20-lis 11765 20-lis 4787 20-lis 2474 20-lis 1864 

20-gru 3148 20-gru 12118 20-gru 5662 20-gru 3114 20-gru 2222 

21-sty 3849 21-sty 12159 21-sty 7170 21-sty 3242 21-sty 2466 

21-lut 3976 21-lut 11278 21-lut 5513 21-lut 3304 21-lut 1959 

21-mar 4363 21-mar 10220 21-mar 3929 21-mar 3253 21-mar 1794 

21-kwi 855 21-kwi 5732 21-kwi 3101 21-kwi 748 21-kwi 1000 

21-maj 0 21-maj 0 21-maj 1305 21-maj 146 21-maj 0 

21-cze 0 21-cze 0 21-cze 326 21-cze 135 21-cze 0 

 

Poznań,  
Podolańska 52 -

Kotłownia A 

Oborniki,  
Piłsudskiego 54 

Luboń,  
Powstańców Wlkp.42 

Poznań,  
Rycerska 2a 

Pleszew, 
Kochanowskiego 6 

20-lip 898 20-lip 131 20-lip 68 20-lip 488 20-lip 132 

20-sie 884 20-sie 165 20-sie 66 20-sie 328 20-sie 121 

20-wrz 2501 20-wrz 497 20-wrz 74 20-wrz 1025 20-wrz 289 

20-paź 7333 20-paź 1198 20-paź 1052 20-paź 3123 20-paź 1008 

20-lis 12138 20-lis 1966 20-lis 1477 20-lis 3937 20-lis 1574 

20-gru 15485 20-gru 2408 20-gru 1825 20-gru 4872 20-gru 2423 

21-sty 23738 21-sty 3184 21-sty 2016 21-sty 5182 21-sty 2740 

21-lut 21411 21-lut 2594 21-lut 2046 21-lut 4579 21-lut 2480 

21-mar 15313 21-mar 2120 21-mar 1874 21-mar 3605 21-mar 2570 

21-kwi 6860 21-kwi 1752 21-kwi 741 21-kwi 2433 21-kwi 1254 

21-maj 2795 21-maj 745 21-maj 195 21-maj 1061 21-maj 297 

21-cze 844 21-cze 240 21-cze 66 21-cze 367 21-cze 112 

 

Szamotuły,  
Polna 3 

Środa, 
 Harcerska 22 

Wągrowiec  
Taszarowo 11 

Trzcianka, 
Roosevelta 10 

Gostyń  
Wrocławska 44 

20-lip 0 20-lip 503 20-lip 0 20-lip 176 20-lip 627 

20-sie 0 20-sie 487 20-sie 0 20-sie 93 20-sie 601 

20-wrz 0 20-wrz 555 20-wrz 264 20-wrz 218 20-wrz 1266 

20-paź 1854 20-paź 3847 20-paź 2070 20-paź 893 20-paź 2692 

20-lis 3368 20-lis 5521 20-lis 2878 20-lis 1382 20-lis 4158 

20-gru 3533 20-gru 6345 20-gru 3489 20-gru 1323 20-gru 5155 

21-sty 5079 21-sty 7797 21-sty 4305 21-sty 2407 21-sty 5686 

21-lut 4790 21-lut 6427 21-lut 3185 21-lut 2034 21-lut 5546 

21-mar 5227 21-mar 5020 21-mar 2766 21-mar 1141 21-mar 5176 

21-kwi 1149 21-kwi 4203 21-kwi 1193 21-kwi 1236 21-kwi 2525 

21-maj 0 21-maj 1776 21-maj 135 21-maj 761 21-maj 1338 

21-cze 0 21-cze 519 21-cze 0 21-cze 136 21-cze 730 
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Koło, 
Sienkiewicza 13 

Koło,  
Sienkiewicza 14 

Krotoszyn,  
Zdunowska 38a 

Kalisz,  
Garncarska 11 

Opalenica, 
Zamkowa 2a 

20-lip 77 20-lip 0 20-lip 99 20-lip 0 20-lip 0 

20-sie 73 20-sie 0 20-sie 92 20-sie 0 20-sie 0 

20-wrz 411 20-wrz 200 20-wrz 102 20-wrz 350 20-wrz 175 

20-paź 916 20-paź 565 20-paź 659 20-paź 964 20-paź 697 

20-lis 1389 20-lis 1320 20-lis 1133 20-lis 1874 20-lis 968 

20-gru 1549 20-gru 1520 20-gru 1426 20-gru 2653 20-gru 1232 

21-sty 1897 21-sty 1928 21-sty 1863 21-sty 2904 21-sty 1357 

21-lut 1634 21-lut 1743 21-lut 1555 21-lut 2521 21-lut 985 

21-mar 1170 21-mar 1056 21-mar 1090 21-mar 2285 21-mar 956 

21-kwi 816 21-kwi 914 21-kwi 858 21-kwi 1597 21-kwi 625 

21-maj 284 21-maj 404 21-maj 326 21-maj 652 21-maj 5 

21-cze 84 21-cze 0 21-cze 97 21-cze 0 21-cze 0 

 

Ostrów Wlkp., 
Odolanowska 19 -  

Izba Dziecka 

Ostrzeszów,  
Zamkowa 27 

Przygodzice, 
Kasztanowa 2 

Wronki, 
Dworcowa 11 

Rokietnica, 
Rolna 22 

20-lip 238 20-lip 0 20-lip 0 20-lip 73 20-lip 5 

20-sie 239 20-sie 0 20-sie 0 20-sie 69 20-sie 5 

20-wrz 584 20-wrz 1063 20-wrz 90 20-wrz 169 20-wrz 84 

20-paź 1613 20-paź 1237 20-paź 469 20-paź 747 20-paź 125 

20-lis 1803 20-lis 1928 20-lis 839 20-lis 1195 20-lis 277 

20-gru 1962 20-gru 2232 20-gru 1144 20-gru 1511 20-gru 503 

21-sty 2047 21-sty 2936 21-sty 1302 21-sty 1778 21-sty 460 

21-lut 1909 21-lut 2437 21-lut 997 21-lut 1543 21-lut 388 

21-mar 1817 21-mar 1995 21-mar 904 21-mar 1611 21-mar 278 

21-kwi 1322 21-kwi 1036 21-kwi 455 21-kwi 142 21-kwi 165 

21-maj 232 21-maj 936 21-maj 0 21-maj 90 21-maj 105 

21-cze 234 21-cze 0 21-cze 0 21-cze 72 21-cze 5 

 

Śrem,  
Mickiewicza 15 

Krajenka, 
Domańskiego 9 

Margonin, 
Kościelna 14 

Czerniejewo, 
21 Stycznia 2 

Witkowo, 
Kosynierów 

Miłosławskich 14 

20-lip 375 20-lip 0 20-lip 20 20-lip 7 20-lip 61 

20-sie 379 20-sie 0 20-sie 6 20-sie 6 20-sie 47 

20-wrz 962 20-wrz 0 20-wrz 87 20-wrz 28 20-wrz 185 

20-paź 1698 20-paź 464 20-paź 433 20-paź 294 20-paź 447 

20-lis 2447 20-lis 720 20-lis 546 20-lis 504 20-lis 850 

20-gru 2826 20-gru 816 20-gru 806 20-gru 901 20-gru 941 

21-sty 3652 21-sty 853 21-sty 851 21-sty 903 21-sty 1185 

21-lut 3125 21-lut 664 21-lut 864 21-lut 873 21-lut 1029 

21-mar 2674 21-mar 741 21-mar 868 21-mar 837 21-mar 737 

21-kwi 1647 21-kwi 391 21-kwi 323 21-kwi 411 21-kwi 646 

21-maj 1385 21-maj 151 21-maj 105 21-maj 29 21-maj 437 

21-cze 330 21-cze 0 21-cze 41 21-cze 7 21-cze 35 
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Opatówek, 
Poniatowskiego 1 

Babiak, 
Poznańska 5a 

Stare Miasto, 
Topolowa 1 

Lwówek, 
Kasztanowa 24 

Wysoka, 
Kościelna 16/2 

20-lip 9 20-lip 2 20-lip 22 20-lip 2 20-lip 2 

20-sie 7 20-sie 2 20-sie 11 20-sie 0 20-sie 2 

20-wrz 7 20-wrz 38 20-wrz 16 20-wrz 86 20-wrz 4 

20-paź 328 20-paź 188 20-paź 91 20-paź 298 20-paź 262 

20-lis 533 20-lis 272 20-lis 224 20-lis 632 20-lis 387 

20-gru 600 20-gru 434 20-gru 309 20-gru 674 20-gru 512 

21-sty 700 21-sty 520 21-sty 321 21-sty 711 21-sty 606 

21-lut 557 21-lut 492 21-lut 345 21-lut 549 21-lut 573 

21-mar 503 21-mar 455 21-mar 299 21-mar 495 21-mar 529 

21-kwi 332 21-kwi 179 21-kwi 115 21-kwi 230 21-kwi 256 

21-maj 270 21-maj 11 21-maj 21 21-maj 9 21-maj 15 

21-cze 54 21-cze 7 21-cze 26 21-cze 14 21-cze 2 

 

Kórnik, 
Poznańska 66 

Kostrzyn, 
Półwiejska 1 

Suchy Las, 
Poziomkowa 5 

Pobiedziska, 
Tysiąclecia 9 

Mosina, 
Kolejowa 9 

20-lip 0 20-lip 0 20-lip 0 20-lip 161 20-lip 129 

20-sie 0 20-sie 0 20-sie 0 20-sie 112 20-sie 102 

20-wrz 0 20-wrz 133 20-wrz 5 20-wrz 246 20-wrz 233 

20-paź 161 20-paź 412 20-paź 378 20-paź 458 20-paź 275 

20-lis 436 20-lis 1008 20-lis 579 20-lis 722 20-lis 601 

20-gru 586 20-gru 1103 20-gru 654 20-gru 774 20-gru 693 

21-sty 674 21-sty 1408 21-sty 762 21-sty 1143 21-sty 823 

21-lut 525 21-lut 1350 21-lut 605 21-lut 1025 21-lut 651 

21-mar 478 21-mar 1025 21-mar 612 21-mar 778 21-mar 572 

21-kwi 240 21-kwi 561 21-kwi 260 21-kwi 478 21-kwi 342 

21-maj 0 21-maj 0 21-maj 145 21-maj 235 21-maj 291 

21-cze 0 21-cze 0 21-cze 0 21-cze 168 21-cze 88 

 

Czerwonak, 
Leśna 3 

Jutrosin, 
Mickiewicza 12 

Pniewy, 
Konińska dz. 415/24 

Okonek, 
Lipowa 44a 

Dopiewo, 
Łąkowa 1 

20-lip 56 20-lip 1 20-lip 34 20-lip 0 20-lip 61 

20-sie 48 20-sie 1 20-sie 51 20-sie 0 20-sie 60 

20-wrz 90 20-wrz 2 20-wrz 103 20-wrz 0 20-wrz 83 

20-paź 367 20-paź 67 20-paź 375 20-paź 518 20-paź 256 

20-lis 634 20-lis 167 20-lis 585 20-lis 571 20-lis 425 

20-gru 764 20-gru 307 20-gru 772 20-gru 705 20-gru 834 

21-sty 965 21-sty 289 21-sty 658 21-sty 746 21-sty 902 

21-lut 922 21-lut 282 21-lut 581 21-lut 739 21-lut 846 

21-mar 823 21-mar 300 21-mar 479 21-mar 681 21-mar 702 

21-kwi 240 21-kwi 78 21-kwi 181 21-kwi 390 21-kwi 180 

21-maj 43 21-maj 5 21-maj 49 21-maj 0 21-maj 98 

21-cze 48 21-cze 1 21-cze 32 21-cze 0 21-cze 53 
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Jastrowie, 
1 Maja 13 

Międzychód, 
Sikorskiego 22a 

Gołuchów, 
Lipowa 3 

Murowana Goślina, 
Mostowa 6 

Kotowo, 
Głogowska 431a 

20-lip 0 20-lip 0 20-lip 0 20-lip 93 20-lip 0 

20-sie 0 20-sie 0 20-sie 0 20-sie 81 20-sie 0 

20-wrz 147 20-wrz 0 20-wrz 0 20-wrz 132 20-wrz 3 

20-paź 531 20-paź 0 20-paź 369 20-paź 350 20-paź 330 

20-lis 861 20-lis 237 20-lis 660 20-lis 568 20-lis 540 

20-gru 1064 20-gru 517 20-gru 849 20-gru 654 20-gru 852 

21-sty 1154 21-sty 975 21-sty 957 21-sty 817 21-sty 1018 

21-lut 792 21-lut 969 21-lut 921 21-lut 626 21-lut 917 

21-mar 722 21-mar 665 21-mar 860 21-mar 553 21-mar 851 

21-kwi 501 21-kwi 137 21-kwi 343 21-kwi 304 21-kwi 189 

21-maj 228 21-maj 0 21-maj 41 21-maj 223 21-maj 0 

21-cze 0 21-cze 0 21-cze 0 21-cze 99 21-cze 0 

 

Koźmin, 
Stęszewskiego 1 

Białośliwie, 
Lipowa 6a 

Łobżenica, 
Wyrzyska 18 

Komorniki, 
Stawna 1 

Puszczykowo, 
Poznańska 74 

20-lip 13 20-lip 2 20-lip 0 20-lip 63 20-lip 15 

20-sie 6 20-sie 3 20-sie 0 20-sie 35 20-sie 16 

20-wrz 24 20-wrz 9 20-wrz 0 20-wrz 118 20-wrz 72 

20-paź 118 20-paź 253 20-paź 606 20-paź 161 20-paź 304 

20-lis 404 20-lis 326 20-lis 733 20-lis 410 20-lis 678 

20-gru 506 20-gru 466 20-gru 1266 20-gru 648 20-gru 737 

21-sty 654 21-sty 560 21-sty 1029 21-sty 816 21-sty 740 

21-lut 469 21-lut 560 21-lut 1081 21-lut 657 21-lut 604 

21-mar 435 21-mar 517 21-mar 902 21-mar 463 21-mar 414 

21-kwi 132 21-kwi 274 21-kwi 383 21-kwi 358 21-kwi 232 

21-maj 34 21-maj 28 21-maj 0 21-maj 141 21-maj 170 

21-cze 5 21-cze 2 21-cze 0 21-cze 30 21-cze 18 

 

Baranów, 
Ogrodowa 3/3 

Kobylin, 
Grunwaldzka 4 

Kalisz,  
Kordeckiego 36 

20-lip 0 20-lip 
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20-sie 0 20-sie 20-sie 

20-wrz 0 20-wrz 20-wrz 

20-paź 25 20-paź 20-paź 

20-lis 74 20-lis 20-lis 

20-gru 91 20-gru 20-gru 

21-sty 144 21-sty 21-sty 

21-lut 122 21-lut 21-lut 

21-mar 95 21-mar 21-mar 

21-kwi 49 21-kwi 21-kwi 

21-maj 10 21-maj 21-maj 

21-cze 0 21-cze 21-cze 
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Załącznik Nr 3 
do Umowy ZZP.2380.11.2020 

 
Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy 

 

Lp. Imię i Nazwisko Zakres upoważnienia Dane teleadresowe 

1)    
Tel.:  

E-mail:  

2)    
Tel:  

E-mail:  

 
Zmiany wyżej wymienionych osób nie wymagają aneksu do Umowy, a jedynie jednostronnego oświadczenia podpisanego 
przez osoby reprezentujące Stronę. 
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Załącznik Nr 4 
do Umowy ZZP.2380.11.2020 

 

Wykaz osób wyznaczonych do bieżących kontaktach związanych z realizacją Umowy   
ze strony Zamawiającego 

 

Lp. Imię i Nazwisko Dane teleadresowe 

1)  
Tel.:  

E-mail:  

 
 


