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o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej z złotych równoważności kwoty 214.000 euro 

 
 
 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: 
 

„Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na 
świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży 

energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w latach 2022-2023”. 
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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80,  99-350 Ostrowy 

2. Numer telefonu: tel.: 24 365-14-00; 

3. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@noweostrowy.pl  

4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /dr3y0wb68y/ znajduje się na platformie ePUAP pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal  

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: WWW.noweostrowy.bip.org.pl  

6. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP 271.7.2021 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. 

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Nazwa zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu 
usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe 
Ostrowy" 

2. Rodzaj zamówienia: usługa 

3. Miejsce wykonania: Nowe Ostrowy 

4. Przedmiot zamówienia: 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji 

energii do lokali i obiektów Zamawiającego i oświetlenia ulicznego wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ – 

Wykaz PPE. 

4.2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi               

1 033 564 kWh  dla oświetlenia ulicznego, lokali i obiektów znajdujących się na terenie Gminy Nowe Ostrowy. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). 

4.3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów 
poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę 
ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie 
dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych. 

4.4. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w  imieniu własnym 
i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4.5. Warunki ogólne: 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
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a)     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w rozumieniu art.3 ust. 30   Ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)  realizowanej na podstawie 
umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług  na 

podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji energii.  

b)  Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 
nr 93, poz. 623 ze zmian.). Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

4.6. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

4.7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań zawartej 

Umowy 
b) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z realizacją przez 

Wykonawcę Umowy lub przy okazji jej wykonywania, a będące następstwem działania lub zaniechania 
Wykonawcy, a także osób przez niego upoważnionych do realizacji poszczególnych czynności objętych 
Umową 

4.8. Wykonawca winien: 
a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, 

b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o ewentualnych błędach 
lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub 
nieścisłości SWZ po upływie terminu zgłaszania uwag. 

5. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09310000-5 Elektryczność 

65310000-9 Przesył energii elektrycznej 

 

Rozdział IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych. Podział zamówienia na części spowodowałaby trudności 
organizacyjne, techniczne. 

 
 

Rozdział VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ust.1  

 
 

Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 

2023 r.  
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Rozdział VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

1. Informacje ogólne: 

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu : 

 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego – prowadzonego postępowanie znajduje się pod 
adresem: dr3y0wb68y 

 drogą elektroniczną email: sekretariat@noweostrowy.pl (z wyłączeniem składania oferty, która może 
zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP) 

          
b) Nazwa odbiorcy dla ESP: URZĄD GMINY NOWE OSTROWY 
c) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i 
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności 
składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 

e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

f) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

g) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

h) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Mariusz Marczak, Tel 24 3561412, e-mail; inwest@noweostrowy.pl  

 2) Damian Cichacz, Tel 24 3561409, e-mail; informatyka@noweostrowy.pl  

 

2. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych: 
1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).  

2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 1178 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .doc, .docx, .odt lub pdf. 

3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
mailto:inwest@noweostrowy.pl
mailto:informatyka@noweostrowy.pl
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podmiotu udostępniającego zasoby, zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby): 

a) jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument elektroniczny, 

b) jako dokument w postaci papierowej – wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w lit. b) 

może dokonać notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;  

b) w przypadku innych dokumentów - odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

4) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie załącznik nr 3 do SWZ, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz wymagane 

pełnomocnictwa: 

a) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym; 

b) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w lit. b) 

może dokonać notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) oświadczenie załącznik nr 3 do SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) w przypadku pełnomocnictw – mocodawca 

5) Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 
monitorze ekranowym;  

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna w szczególności: wnioski, zawiadomienia, 

przekazywanie informacji (inna niż oferta Wykonawcy, załączniki do oferty, wymagane dokumenty) odbywa się: 

a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania), 

b) za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@noweostrowy.pl 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ. 

a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, 
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b) W przypadku gdy zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt.5 lit. a) przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, 

6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

Rozdział IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1,4, i 7. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) 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, o którym mowa w pkt 1.1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być   wyeliminowane w inny sposób niż  przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1,4, i 7 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert 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 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt. VI.2.1),2) i 5) oraz w pkt. VI.3. 2),3), jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  
 a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy,  
 b)  zreorganizował personel,  
 c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
 d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów.  
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.4, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp: 

1)  w przypadkach, o których mowa w pkt. VI.2.1) lit. a-g i pkt VI.2.2), na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia;  

2)  w przypadkach, o których mowa w:  
 a) pkt. VI.2.1) lit. h i pkt 2), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w pkt. VI.2.1) lit. h,  

3)  w przypadku, o którym mowa w pkt. VI.2.4), na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w pkt. VI.2.5), pkt. VI.3. 2),3), na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia;  

7) w przypadkach, o których mowa w pkt.VI.2.6), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało 
zdarzenie będące podstawą wykluczenia.  
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7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Rozdział X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów:  

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 
 posiadania aktualnej na okres realizacji zamówienia koncesji (obowiązującą przez cały okres obowiązywania 

umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu energią elektryczną  

 posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy 
dystrybucyjnej podpisanej z OSD 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

c) warunek opisany w pkt. 4a zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane 
doświadczenie, 

d) warunek opisany w pkt. 4b zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie dysponował wymaganymi 
osobami lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 

e) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów: 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. 

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. c), potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

Rozdział XI. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:  

a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

Załącznik nr 3, 

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu zakresie, w jakim każdy wykonawca wykazuje 

spełnienie warunków udziału, 

d) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, to składa wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. X.1 a), także oświadczenie podmiotu 

udostępniające zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby wg. Załącznika nr 3. 

2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających: 

 brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej grupy 

kapitałowej (wg wzoru Załącznik nr 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,  

b) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) ważną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm)  
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b) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy 

dystrybucyjnej podpisanej z OSD 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 

usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie. 

 

Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 03.11.2021 r. 

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w 

dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 

dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4) W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w 

pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu. 

Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta wraz z załącznikami: 

a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia;  

c) oświadczenie wg. załącznika nr 2 do SWZ;  

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na 
zdolności podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa 
każdy z Wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby; 

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  i oświadczenie wg załącznika nr 3 do SWZ– jeśli dotyczy. 

f) Arkusze kalkulacyjne ofert (wg. załącznika nr 1.1; 1.2; 1.3). 

 

    musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, 
odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
wykonawcy, albo przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy 

2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się 
wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą). 

3) W przypadku pozostałych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. XI.2 i 3 SWZ, Zamawiający 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni terminie. 
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3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed 
złożeniem oferty. Składając ofertę wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji. Wykonawca składa ofertę 
przekazując Zamawiającemu plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem elektronicznym, który 
został złożony przed zaszyfrowaniem oferty. 

4) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 
dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W 
kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 
składające się na ofertę.  

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

6) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ 
oraz arkuszami kalkulacyjnymi stanowiącymi załączniki od nr 1.1 do nr 1.5  do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 
wymagane w Formularzu Ofertowym.  

7) Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być 
złożone w oryginale.  

8) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w 
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza 
się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego. 

 

Rozdział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
mini Portalu.  

2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2021 r., do godz. 9:00 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” 
otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie 
ewentualnego wycofania oferty.  

6) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.  

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Rozdział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 05.10.2021 r ., o godz. 9:15, nie 
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3) Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o: 

a)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1) Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją  
niniejszego zamówienia.   

2) Cena oferty winna być obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w Formularzu Ofertowym sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz arkuszami kalkulacyjnymi stanowiącymi załączniki od nr 1.1 do nr 
1.3  do SWZ.  

3) Ceny  jednostkowe mogą być podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, wartość netto i brutto należy 
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - zapis pod arkuszem kalkulacyjnym. 

4) Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi na 
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie podanym w ofercie liczonym od daty doręczenia 
Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5) Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu 
zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z 
zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w 
obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).  

5) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 
przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

  

Rozdział XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie 

następującego kryterium: 
2.1. Cena - 60 %,  

2.2. Termin płatności faktur- 40% 

 

a) Kryterium „cena” (C) będzie liczona wg wzoru: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja 

za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 
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                           Najniższa cena oferty  

          C    =      ------------------------------ x 60,0  

                           Cena badanej oferty 

 

b) kryterium „termin płatności faktur” (T),  ilość punktów - max 40 pkt.: 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożone w druku oferty. Termin płatności musi 

się mieścić w przedziale od 20 do 30 dni a punktacja zostanie obliczona następująco:  

 20 dni – 0 pkt, 

 22 dni – 10 pkt 

 25 dni – 20 pkt 

 27 dni – 30 pkt 

 30 dni – 40 pkt.  
Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest w druku ofertowym dokonać przez podkreślenie oferowanego terminu zapłaty 

faktury. W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci ofertę 

                                                      

Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców: 

P = C + T 

gdzie: 
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności faktur” 

 

3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą 
ceną lub najniższym kosztem. 

5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę lub koszt. 

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 

 

Rozdział XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy ogólnej w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

2. Wykonawca zawrze umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla 

poszczególnych odbiorców z uwzględnieniem parametrów przesyłowych (takich jak: grupa taryfowa, moc umowna)  

zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, gdzie NABYWCĄ będzie Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 

Nowe Ostrowy, NIP 7752406168, na wzorze umowy kompleksowej stosowanym przez wykonawcę, który będzie 

uwzględniał wszystkie wymogi określone przepisami Ustawy Prawo Energetyczne i aktów wykonawczych, jak 
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również został uzgodniony i zaakceptowany przez Operatora Systemu Dystrybucji. Umowy te stanowią załączniki 

do umowy ogólnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 

 

Rozdział XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o 
miejscu i terminie podpisania umowy.  

4) Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zmówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

6) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

7) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

a) informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy), 

b) dokument (np. umowa) podpisany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) świadczenie usług 
dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej 

c) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy, do złożenia Zamawiającemu  informacji dotyczącej 

numeru rachunku bankowego, na który dokonywane będą płatności związane z realizacją umowy, w zakresie 

jego numeru oraz, czy wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem właściwym dla dokonania rozliczeń na 

zasadach podzielonej / nie podzielonej płatności (split payment). 

 

Rozdział XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.  
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2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowaniu odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” 
Pzp.  

 

Rozdział XXIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 

PKT 7 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XXIV. PODWYKONAWSTWO 

1) Wykonawca może powierzyć część zamówienia na roboty budowlane lub usługi podwykonawcy/podwykonawcom. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział XXV. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

2) Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

3) Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. 

4) Zamawiający nie przewiduje organizacji dla Wykonawców wizji lokalnej. 

5) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

9) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

10) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

11) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
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Rozdział XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80,         
99-350 Nowe Ostrowy. 

 Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować pod adresem                
e-mail: odo24@wp.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 na realizację projektu pn.: „Dostawa energii elektrycznej 
obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w roku 2022-2023” prowadzonym w trybie 
podstawowym, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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 osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− 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; 
− 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.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 
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Rozdział XXVII. Załączniki do SWZ 

 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

 Załącznik nr 1.1 arkusz do kalkulacji kosztów energii elektrycznej w GT C12a 

 Załącznik nr 1.2 arkusz do kalkulacji kosztów energii elektrycznej w GT C12o 

 Załącznik nr 1.3 arkusz do kalkulacji kosztów energii elektrycznej w GT C12w 

2. Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu 

3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia 

6.  Załącznik nr 6 Wykaz punktów poboru energii  
 

7. Załącznik nr 7 Projekt umowy ogólnej 

 

 

 


